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[)et år något mer än 30 ar, sedan 
Hof-Kamer er ar en Carl Fr. Ljung- 
man utgaf Andra Tjpplagan af sin 
Beskrifning om Gripshoims Slott. Se- 
dan den tiden har väl sjelfva Slottet 
och dess yttre omgifningar icke under¬ 
gått några egentligen betydliga omän¬ 
dringar. Men deremot hafva dess Sam¬ 
lingar af Contrefaits och Skillerier f 
sotn utgöra Slottsrummens yppersta 
prydnad, blifvit märkligen förökade, 
eller andra tillkommet i deras ställef 
som undertiden blifvit härifrån flytta¬ 
de till andra slott Således för demt 
som besöka det namnkunniga Grips- 
holm, och här, då de inträda i Slotts¬ 
rummen, på en gång finna sig liksom 
försatte midt i kretsen af en mängd 
namnkunnig are personer från förflut¬ 
na århundraden, hvar och en i sin tids 
klädedrägt och costume, torde det icke 
vara oangenämt, helst om denna krets 
är 4cm fremmande, att med några få 
ord blifva underrättade, hvilka dessa 
personer åro, i hvilken tid de lefvat, i 
hvilken verkningskrets, hvilken plats i 



samhället de intagit, hvad de gjort 
och huru de verkat. För öfrigt är 
Ljungmans nämnda Beskrifning icke 
mera i Bokhandeln aU tillgå, och redcjn 
derjore harman ansett en ny hehöflig, 
helst sedan nu mera gynnar e tillf äU 
len yppat sig, att besöka och best detta 
gamlay märkeliga slott. 

jEa£ artistiskt och kritiskt bedöm- 
mande af de här förekommande styc- 
hen har synts Utgifvaren mindre läm- 
peligt och nödigt9 utom att ett sådant 
be dämmande, för att grunda oh leda 
tindras orndömeny borde utgå från en 
kännare med säker känsla och säker 
smak. Cckså9 öjverhufvud anmärkt, 
bör den här befintliga samling betrak¬ 
tas och anses mera sorn märkvärdig i 
historiskt än i artistiskt hänseende< 
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Béskiufning Öfveh. 

GRIPSHOLM. 

^^ongliga Slottet (jtipsholm, beläget i 
Södermanland, Nyköpings Län, Selebo 
Härad och Kernbo Socken, 7 mil land- 
och mil sjöväg i vester från Stocka 
holm, under 59 gr. 11 min. polhöjd, är 
anlagdt på 2:ne holmar, Vid en af Mä» 
lårens vikar, hvilken vik här förbi sträo 
ker sig | mil upp till Läggsta bro, der 
densamma slutar och stora landsvägen 
framlöper. Sjelfva Slottet ligger på den 
yttre holmen, vid stranden af sjön, och 
är grundadt på en bergsklippa. På inre 
holmen åter, som närmast gränsar till 
fasta landet, hafva i förra tider åtskilli¬ 
ga till slottet hörande byggnader varit 
uppförde, 'såsom smärre byggningar för 
domestiker, spanmålsmagasin, vagnshus 
och stall, af hvilka en del varit byggde 
på pålar i sjön. Fordom hafva begge 
dessa holmar hvardera varit kringflutna 
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Men tid eFter annan har den smala vilt, 
som skilde desamma, blifvit igenfylld, 
så att de nu mera äro förenade, och blott 
en föga märkbar sluttning eller sänk¬ 
ning af sjelfva platsen tillkännager, hvar 
den vik framgått, som i förra tider skil¬ 
de dessa holmar. Det lilla sund åter, 
som skilde dem från fasta landet, har 
af tiden blifvit förvandladt till ett vass¬ 
lup et träsk, hvaröfver tvenne broar äro 
laggde; den ena, från Kungsladugården 
eller stora landsvägen, sex och tjugu fam¬ 
nar lång, är med sten och fyllning der- 
emellan sammanmurad till en fast väg, i 

stället för den körbro af träd der af ål¬ 
der varit; den andra, Långbron kallad, 
mellan slottet och staden, 150 famnar 
lång, förut bestående af trädkistor med 
pälaggde plankor, sedermera liksom den 
förra försedd med underslag och sten¬ 
murar samt deremellan äfvensom ofvan 
fylld, med jord, formerar nu en vacker 
och behaglig promenadsväg, beskuggad 
af vid sidorna planterade träd, der stäl¬ 
let sådant tillåtit. Den inre, eller den 
till fasta landet gränsande holmen, har, 
lika med den yttre, i förra tider äfven 
varit bergig, så att vägen härigenom upp 
till slottet gått midt öfver en bergshöjd; 
denna har sedermera genom bortspräng- 
Ming alldeles försvunnit, under de för¬ 
ändringar och omskapningar här tid ef- 
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ter annan blifvit företagne, hvarom län¬ 
gre fram mera. 

Om Gripsholms äldre öden och ford- 
na skick intiJl Konung Gustaf I:s tid, e- 
ger man ganska få underrättelser. San¬ 
nolikt synes emellertid det vara, att Grips- 
holm af ålder, så långt man kan forska 
tillbaka, varit ett enskilt herresäte eller 
odal, och ej kungsgård. Men hvarken 
den runsten* härstädes, på den inre hol¬ 
men, för nära roo år tillbaka, blifvit fun¬ 
nen under jorden, och hvilken sten här 
ännu förvaras, stående upprest på samma 
holme *), eller andra, oss bekanta hand¬ 
lingar och underrättelser meddela någon 
bestämd upplysning om Gripsholms ford- 
na egare, förrän i medlet af XIII, eller 
ännu säkrare, i medlet af XIV århundra- 

*) Denna sten, 2 och en half aln hög och i och 
en qvart aln bredj har följande runskrift: 

Kvikr Celler Kvifr) auk auljr their litu 
raiisa stain bada at is modur sin. Kittil- 
mut auh bro iftr Somu modur sina in Iru- 
ni - - - uh broder binas - - - th - - - 

d. ä. 

Kvikr (eller Kvifr) och Ölfver, de låto 
hegge resa stenen till åminnelse af sin mo¬ 
der Isa. Kittelmund och Bro efter sin mo¬ 
der Soma den Arnöske (från Amön) - - och 
hennes broder - • 



4 
det. Nemligen i medlet af XIII århundra¬ 
det uppgifVes det hafva tillhört familjen 
Stubbe eller Gren, en gammal namnkun¬ 
nig adelig slägt i Sverige, efter hvilken 
godset Grensholm ännu bär namn. Sten 
Haraldsson, en ättling af denna stam och 
hvilken lefde under Magnus Smeks och Eric 
Xll:s bullersamma regering, påstås un¬ 
der sin tid hafva varit egare till Grips- 
holm, i hvilket fall detta gods äfven i 
äldre tider varit besutet af Gustaf I:s för¬ 
fäder på möderne *). Från Sten Haralds¬ 
son skall det, huru —■ vet man icke, kom¬ 
mit i Riksdrotset Bo Jonsson G?'ips hän¬ 
der, namnkunnig för sin rikedom och sin 
magt, ty mera mägtig och rik har ingen 
före eller efter honom varit. Blott i 
förläningar och förpantningar af kronan 
innehade han Stockholms, Nyköpings och 
Calmare slott, Wiborgs och Raseborgs 
slott, Tavastehus, Kryssebergs och Åbo 
slott, Korsholm, Öresten, Oppensten och 
Forsholm, alla dessa med underliggande 
land och fögderier, dessutom Upsala Öde 
samt äfven Rumlaborgs slott och län, som 

*)Sten Haraldssons (Gren) son, Harald Stensson, 
hade med sin fru Sigrid v. Vitzen en dotter 
Isabella; hon blef gift med Eskil Baner, 
och deras dotter Sigrid med Måns Carlsson 
till Eka, hvilkas dotter Cecilia åter blef gift 
med Eric Johansson (Wasa) och var modex 
till IConung Gustaf I. 
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innefattade Wista, Grenna, halfva Wid- 
bo, Tvet, Mo härad, Haidaboda och Fi¬ 
skebäcks socknar samt Jönköpings stad. 
Jernte alla dessa län och förpantningar, 
öfver hvilka han styrde som Konung och 
äfven uppbar alla Konungens och kro¬ 
nans inkomster, egde han rundt omkring 
hela riket talrika gårdar och slott, dels 
arfvegods i Upsala, Strägnäs och Vester- 
ås biskopsdömen, i Östergöthland, Tjust, 
Kind, Ydre, Galmar län och Öland, dels 
aflinge-gårdar i Widbo, TVeta, Wist, Gren¬ 
na Rinduga, Westergöthland och Hal¬ 
land, dessutom Ringstadaholm och i Fin¬ 
land Kassakyro, så att med rätta om ho¬ 
nom blifvit sagdt, att han kunde resa 
öfver hela riket och ändå vara hemma. 
Tio Herrar af Rikets Råd utnämnde han till 
verkställare af sitt testamente, och endast 
det silfver, han i det samma anslagit till 
skänker och belöningar åt sina tjenare 
och andra, uppgick till 1*5,000 lod. Den¬ 
ne så mägtige och rikeman, som i vap¬ 
net förde ett Griphufvud och under he¬ 
la Konung Albrechts regering, i sednare 
hälften af det XIV århundradet, var nä¬ 
stan allherrskande i riket och rådande 
öfver sjelfva Konungen, är den förste, man 
med fullkomlig visshet kan namngifva 
bland Gripsholms fordne egare, och den¬ 
samme efter hvilken denna gård äfven 
bär namn. Hit, till Gripsholm, kallade 
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Bo Jonsson Konung Albrecht och rikets 
Herrar och Råd, att bilägga den miss- 
hällighet, som var uppkommen mellan 
Konungen och Rådet; Albrecht bekräfta¬ 
de då ånyo det andliga och verldsliga 
Frälset, och förklarade, att han hädanef¬ 
ter ville helt och hållet förtro sig i Rå¬ 
dets händer, så att han fullkomligt skul¬ 
le styra efter dess vilja, råd och sägen, 
och på intet sätt vika derifrån, emedan 
han fann, att han med Riksens Rådgif- 
vares råd allrabäst kunde regera sitt land 
och rike. Denna Albrechts försäkran, 
eller rättare, dagtingan med Rådet, är 
daterad Gripsholm 1583. 

Efter Bo Jonssons död och Albrechts 
derpå följande olyckor, blef Margaretha, 
redan förut herrskarinna öfver Danmark 
och Norrige, nu äfven af de samma Her¬ 
rar, som voro verkställare, af Bo Jons¬ 
sons Testamente, vald till Drottning i 
Sverige. På Nyköpings Herredag brag- 
te hon tillväga det beslut, att alla de 
gods, som kommit från kronan sedan 
Konung Albrecht inkallades i riket, skul¬ 
le till kronan åter indragas utan all lö¬ 
sen; dessutom köpte hon ock af den 
mägtigare adeln, den hon på allt sätt sök¬ 
te försvaga, slott och gårdar, bland des¬ 
sa äfven Gripsholm af Bo Jonssons En- 
feefru Margaretha Dufve och dess son 
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Knut Bosson (Grip); köpebrefvet aF den 
5 Maj 1404 skall ännu finnas i förvar 
bland gamla Handlingar i Archivet. Så 
blef Gripsholm under Unionstiden allra- 
först från ett enskilt Herresäte förvand- 
ladt till en Kungsgård. 

Huru Gripsholms slott i dessa äldre 
tider varit bygdt, känner man blott så myc¬ 
ket, att man vet, att det åtminstone un¬ 
der Konung Eric XIII:s tid, Margarethas 
efterträdare, varit väl befästadt, så att till 
och med Erkebiskop Johannes Magnus 
i dess Svea och Götlia Krönika räknar 
Gripsholm bland de starkaste fästen i ri¬ 
ket. På detta slott residerade samme 
Konung Erics Danska fogde Hartvig Flög, 
som lika med andra fogdar på denna tid 
med stränghet af allmogen utkrafde de 
tryckande pålagorna och framfor med 
hårdhet. När derföre Engelbrekt En- 
gelbrektsson började rensa riket från des¬ 
sa förtryckare och uppmante alla Sven¬ 
ske män att bevisa sig manlige och med 
honom göra gemensam sak, togo genast 
Rekarsboerne i Södermanland frivilligt 
till vapen, gingo man ur hus och stor¬ 
made med förbittring till Gripsholm, att 
taga hämnd på fogden och i grund för¬ 
störa det förhatliga fogdenästet. Men 
Hartvig Flög vågade ej afbida den för¬ 
bittrade allmogens ankomst, utan då han 



lick kunskap om dess förehafvande, stack 
lian eld på slottet och räddade sig sjelf 
undan i en båt till Stockholm. 

Detta tilldrog sig år 14.34» och från 
derraa tid intill Sten Sture den äldre äro 
åter de underrättelser, vi äga om Grips- 
holm, ganska sparsamma, så att man icke 
en gång med säkerhet vet, om efter det 
gamla Slottets förstöring något nytt der 
undertiden blifvit uppfördt. Så mycket 
synes dock af gamla Handlingar, att god¬ 
set under denna tidrymd varit i åtskil¬ 
liga händer, ty år 1446 bekräftade Kon¬ 
ung Ch ristopher, som efterträdde Eric XIII, 
Gripsholm för Grefve Hans arfvingar, 
utan tvifvel samme Grefve Hans af Eber- 
eller Everstein (eljest också kallad Gref- 
ven af Lettog eller Nougården), *) som var 
gift med Knut Bosson Grips Enkefru Er- 
megård, dotter af Johan Bylon. Ater 
under Carl VIII. Knutsons regeringstid 
hade Biskopen i Strägnäs, Sigge Ulfsson 
Sparre, så väl Gripsholm Sam hela Sela 
härad i förläning; likväl genom sin osta- 
dighet, ty han vände, som man plägar 
säga, kappan efter alla väder, miste han 

två 

*) Han sbref sig sålunda: Vi Hanes med Guds 
nadh Grajve aff Qvärsten och Herre ower 
Nogard. Denne G ref Hans var år i43° Höf» 
vidsman på Westerås Slott. 



två gångor sina Förläningar, och två 
gångar, genom försoning med Konun¬ 
gen, fick han dem åter tillbaka, och bleÉ 
omsider äfven till sin död Carl trogen. 

Men år 'iffiå Kom Sten Sture den 
Äldre i besittning af Gripsholm sont 
arf och 'eget, antingen genom byte med 
Kronan mot andra gods , eller ock, hvil- 
ket andre påstå , söm Vederlag för de län 
öch gårdar, hans farfars fader Riksrådet 
och Riddaren Algot Månsson Sture i 
Drottning Margarethas tid hade till hen¬ 
ne öfverlåtit. Under den tid Sten Sture 
den Äldre var Riksföreståndare, ifikotnmo 
till Sverige några munkar af Carthusi- 
an-Ordeh, hvfilken var Öfver hela Eurö- 
pa mycket beryktad och vördad för si¬ 
na stränga lefnadsreglor, ty Munkarne 
af denna. Orden fingo icke intaga qvin- 
ifolk i siiiä kloster och kyrkor, de kläd¬ 
de sig i svart bärduk intill kroppen, 3- 
to aldrig.kö; i, drucko sällan vatten med 
vin blandadf, voro om faste-och böne- 
håll i högsta grad Sorgfällige och ville 
hafva namn af att allstntet ega af eller 
på jorden. Åt de inkommande Munkar 
af denna Orden byggde Sten Sture den 
Äldre, efter Rådets och Ständernas sam¬ 
tycke pa Riksdagen i Telge 
4490, ett numkekloster på 

, först, år 
Häringsöit, 



i sednare tider kallad Svartsjö *), se* 
dan, det följande året, grundade han och 
»ppbyggde åt samma Orden ännu ett klo¬ 
ster på sitt arfvegods Gripsholm, gent öf- 
ver sjöviken, norr om holmarna,på sam¬ 
ma plats der nu Mariefreds kyrka och 
kyrkogård äro belägna **). Sju år dei*- 
efter, genom bref dateradt Nyköping 
den 13 Dec. 1498, gaf han hela godset 
med alla derunder lydande hemman till 
samma kloster, som ock någon tid der- 
efter eller den 16 Febr. 1504 högtid¬ 
ligen invigdes af Erkebiskopen i Up- 
sala Jacob Ulfsson,då klostret helgades 
Jungfru Maria , Christi moder, och till 
hennes åminnelse fick namn af Marie¬ 
fred, eller på Munkarnas Latin , CoencbU 
um paris Marianurn. Dagen efter mvig¬ 
ningen blef klostrets stiftare, Riksföre¬ 
ståndaren Sten Sture den Äldre, här 
med stor heder begrafven, och i mer 

*) Detta Svartsjö-kloster blef af Konung Gu¬ 
staf I, år 1545, förvandladt till ett Kongligt 
slott, till hvars utvidgande och förbättran¬ 
de han äfven lät hämta mycket både te- tel och huggen sten från de i Sigtuna ut- 

ömde kloster och kyrkor. 

‘ **) I synnerhet på södra sidan af kyrkogår¬ 
den hafva vid ,graföppningar mött fler© 
lemningar af grundmurarne, utom en käl« 
lare, som änau är i behåll från kloster; 

tidens 



Un 120 år hvilade här hans hen i klo'- 
stergrafven, till dess de, efter klostrets 
förstöring, genom Gustaf I:s försorg, 
flyttades till Kernbo hardt härintill lig¬ 
gande kyrka. Hit, i detta kloster, in¬ 
gick äfven den gamle Erkebiskop Jacob 
Ulfsson, sedan han till detsamma testa¬ 
menterat sin gård Hakestad; och sedan 
han i 4.3 år under en orolig tid sutit 
påErkebiskopsstolen iUpsala och år 1514 
afsade sig em betet, tillbragte han här 
sin återstående lefnad i stillhet och an¬ 
dakt intill sin död 1522. Här var det 
ock som Konung Gustaf, då han som flyk¬ 
tig Adelsman uppehöll sig på sin icke 
långt härifrån-liggande fädernesgård Räfs- 
näs, år 1520 i hemlighet besökte den 
gamle Erkebiskopen, att af honom taga 
råd i sin och rikets då varande nöd. Från 
klostrets anläggning härstedes härleda 
sig de första inrättningar af bonings¬ 
platser, så att Mariefred från denna 
tid kan räkna sin ursprungliga upprin¬ 
nelse, såsom ock staden ärft klostrets 
namn och i sitt sigill äfven har Jung¬ 
fru Maria bild. 

Blott i två och tjugu år hade detta 
kloster bestånd efter dess invigning, ty 
redan år 1526, i början af Reformatio¬ 
nen, på Riksdagen i Wadstena hem¬ 

ställde Konung Gustaf 1. till Ständerna» 
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afdömande, om han ieke,i stöd af srfcyätte» 
efter Sveriges lag, med rätta kunde Åter¬ 
förda della gods såsom sitt arf och eget» 
Ty såsom ariv egods. då Sten Sture den 
Äldre sjfclf icke efterlemnade några barn, 
hade det bordt till fä Ha dess syster och 
enda arfvjnge Brigitta Sture, Gustaf I »s 
farmoder. I sju år hade Gustaf l:s fa¬ 
der, Erik Johansson Wase, Brigitta Stu¬ 
res son, med lämpa vägrat att under- 
skrifva gåfvohrefvetj men slutligen må¬ 
ste han gifva efter för sin allvarsamme 
Morbröder och besegla samma stiftelse* 
dock med villkor* att om klostret för 
några saker skull icke kunde blifva vid 
magt, skulle Gripsholm med alla de gods, 
derunder lydde åter komma till dess 
rätta arfvingar igen. I kraft häraf klan¬ 
drade nu Konung Gustaf inför Ständer¬ 
na i Vadstena samma stjftelse, och åter¬ 
fordrade detta arfvegods, som med hot. 
och trug biifvit hans fader ifrånträngdt.. 
Ständerne funno hans anspråk vara grun¬ 
dade på Sveriges lag, och äfven Kloster- 
hröderne, då de besinnade att deras, 
Klosters fundation alltid skulle vara klan¬ 
der underkastad af arfvingarna, och de 
icke heller med godt samvete kunde 
"besitta och behålla det en annan till¬ 
hörde, afstodo frivilligt detta kloster 
med alla derunder lydande gods, och 
'utfärdade der på deras öppna bref Ons» 
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slagen efter Palmsöndagen 1526, under¬ 
skri fve t af Biskopen i Strengnäs Ma¬ 
gnus Sommar och Riksrådet Michel Nils¬ 
son (Krumme) till Ernes.. Konungen, 
tillfreds med Klosterbrödernas förhål¬ 
lande, erböd dem i stället Juleta klo¬ 
ster, derunder ej mindre ränta var och 
lika godt tillfälle till fisk och bergning 
som i Gripsholm, Men Munkarne ville 
ieke dit, emedan de fruktade sig med 
tiden icke heller kunna blifva der utan 
klander, begärde derföre att få sprida sig 
omkring till sina vänner på landsbygden 
och hos dem föda. sig så godt de kun¬ 
de. Detta blef dem icke allenast tillå¬ 
tet, utan Konungen försåg dem äfven 
nied kläder och penningar efter hvar 
och ens behof, hvarmed de alla funno 
sig högligen nöjde, lemnade villigt och 
utan knot sin klosterboning och ingin- 
gö i samhällslifvet. Så var det första 
förspelet gifvet af Reformationens ver¬ 
kan, Gripsholms kloster det första som 
från de andeliga återgick till sina rätta 
arfvingar, och derigenom också en vink 
gifven åt Ridderskapet och Adeln, hvil- 
ka stora fördelar de äfven i verldsligt 
afsende hade att skörda, af Reformationens 
framgång, 

Elfva år efter sedan Konung Gustaf så¬ 
lunda kom i besittning af sitt arfvegods 
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Gripsholm, neniligen Sr 1537 vid St, 
Laurentii tid lät han Lägga grund till 
Gripsholms nuvarande slott. Erasmus 
Ludvigsson, som någon tid varit Konung 
Gustafs Secreterare, och efter honom 
Eric Jöransson Tegel, som skrifvit sam¬ 
ma Konungs historia, förmäla, att han 
lät fundera och uppbygga Slottet på 
den holme, der det nu står. Detta sy¬ 
nes gifva tillkänna, att efter det gamla 
slottets förstöring under Engelbrekts 
uppresning mot Unions-Konungen Eric 
af Pommern år 1434» något nytt icke blif- 
vit uppfördt på samma plats, utan tilläf- 
ventyrs för de följande tiderna har slot¬ 
tet och klostret till byggnad varit ett 
och samma. 

Det slott, Konung Gustaf härstädes 
lät uppföra, har, efter alla vedermälen 
och underrättelser vi derom ega, varit 
beräknadt att tillika utgöra ett starkt 
fäste, om nöden så påfordrade i dessa 
oroliga tider. På Riksdagen, i Wästerås 
den 20 Jan. 1544 förordnade han, att 
några galerer skulle utrustas , med hvil- 
ka man kunde förmena och afvärja fien¬ 
derna, så att han måtte fritt, säkert och 
obehindradt kunna draga af och till 
mellan Stockholm och Gripsholm, hvil- 
Icet sednare till den ändan äfven i tid 

tillräckligt borde förses med alla nöd» 



torfter, på det han, om så behöfdes, måt¬ 
te kunna förhålla sig deruppå*J. Deiifråra 
detta slotts starka torn och väldiga mu¬ 
rar , hvilka väcka vår tids förundran. 
De äro nertill 6 å 7 och i tredje.vå¬ 
ningen 4 å 5 alnar tjocka, öfverallt fyll¬ 
da med gråsten inuti och hafva varit inrät¬ 
tade med 5 å 4 hvarf stycke-gluggar, i syn¬ 
nerhet pårundlarne, att derigenom skjuta 
med handgevär. Här äro 2 borggårdar; 
den inre omslutea af sjelfva slottet, som 
ar mångkarxtigt och försedt med 4 rund- 
lar, hvilka alla hafva sina torn, som for¬ 
dom varit täckta med koppar. Flaggan 
på det nordöstra tornet föreställer en vase, 
af koppar ; på det sydöstra ses en bild, 
föreställande Fortuna, stående på ett klot 
och hållande öfver hufvudet en lång flag¬ 
ga; det nordvestra åter har en Grip, med 
G. R., hvarjemte öfverst på spetsen til— 
forne sutit en krona i stället för hvilken 
en stjerna sedermera blifvit uppsatt; det 
sydvestra har i förra tider varit prydt 
med en bild som föreställt Rättvisan, 
men sedan den förfallit, har i stället en 
flagga blifvit uppsatt med inhugget A. 
F. ech en krona deröfver. Tvenne af 
dessa torn-rundlar hafva i tredje vånin¬ 
gen inuti tjocka muren hvälfda gångar, 
och ifrån marken eller botten ända upp 

St Tcgel Gvst. l:s Hi*t. Del. II. s. 220, 



inuti murarn» svängtrappor* sä yppe«- 
]igt murade, att man ej mindre i denna 
del än i många andra måste hembära 
rättvisa loford åt den tidens byggnings- 
lconst. 

Äfven den yttre borggården har i 
förra tider, i vester och till någon 
del äfven i norr, varit omgifven med 
byggnader, starka och fasta såsom sjelf- 
va slottet och äfven försedda med styc¬ 
ke-gluggar och försvarsverk. Den sidan 
åter, söm vetter åt sjöviken och staden 
norrut, var med en skansmur och 5 styc¬ 
ke-gluggar innesluten} den södra eller 
trägårdssidan har äfven med en dylik Mur 
varitförsedd, menhvilken sedermera i slu¬ 
tet af xvrr århundradet, blifvit förändrad 
till husbyggnad. Vesterom stora slotts¬ 
porten, utanför slottet, var en hög fyr¬ 
kantig gråstensmurj dfcnna mur bär än¬ 
nu i dag namn af gamla skansen, och 
derunder har varit ett hvalf, som mt 
är igenfallet. För öfrigt blef hela stranden 
litomkring slottet igenpålad under vattu- 
brynet, för att hindia landstigning, så att 
endast till tvenne bryggor var en fri fart. 

Sä förvaradt och befästadt mot 
éndtliga anfall var Gripsholms nuvaran¬ 
de slott i dess första grundläggning. 

Dess' 
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Dess Byggmästare, såsom ett gammalt 
document intygar, hvilket ännu .finnes 
i behåll, skall hafva hetat von Kjöhlen, 
Från Mariefreds och llere i trakten der« 
omkring förstörda kloster har det mesta 
teglet för slottsbyggnaden blifvit häm- 
tadt, såsom ock ända till sednare tider 
i slottets murar sutit llere stenar med 
uthuggnePåfviske bilder och munkstyl* *). 
Men att dessutom äfven tegel särskilt 
blifvit slaget, intygas bland annat af de 
många slags till särskilta behofver fa^o- 
nerade tegelstenar, och troligt är, hvad 
Ljungman med mycken sannolikhet upp- 
gifver**), att tegelbruket varit i nu va¬ 
rande djurgårdsängen, der en god ler¬ 
art linnes och hvarest man ännu ser 
lergroparne och stället, der bränugnen. 
varit. Den tidens konst och fasthet i 
byggnadssättet, i synnerhet i tegelslag¬ 
ning och murning, har man märkeligen. 
erfarit vid sednare gjorda reparationer; 
ty då några genomhuggningar i murar¬ 
na varit af nöden, har ofta händt, att 
förr stycken af sjelfva gråsten lös¬ 
sprungit, än. murbruket »läppt stenen. 

skedde reparationer i sednäre ti des 
* ®esse stenar, slsom illa medfarno, 

«»w jt nedtagne och förvarade. 
) I dess Beskrifning om (mpsholms slott,' 
S:dra uppl. s. 9. not. 

5 
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och sällan har någon hel tegelsten ut- 
fåtts, ehuru stark och fast den eljest 
är *). 

Hit, till Gripsholms slott, reste Gu¬ 
staf I. esomoftast och uppehöll sig här 
tid efter annan med hela Konun¬ 
ga huset, Derom vittna i synnerhet 
de många bref och förordningar, söm, 
utfärdade under denne Konungs tid, fin¬ 
nas daterade Gripsholm. Äfven på sitt 
sista ålders år, då den åldrige Konungen 
öfverlefvat nio och sextio vintrar, nå¬ 
gra månader före sin död, besökte han 
ännu en gång sitt kära Gripsholm, och 
«tt af hans sista märkeliga bref till dess 
son Eric XIV, angående dennes Engel- 

!*) Ljung man 1. c. s. 9. Han yttrar vidare: 
att denna fasthet vittnar om en nu förlo* 
rad konst, så att ingen jemnförelse^ kan gé- 
ras mellan de gamla oeh sednare tiders T>å- 
de tegel och murning. Det påstås väl, att 
åldern gör murar hårda ; men dagliga erfa¬ 
renheten visar, att sjelfva teglet nu för ti- 

? den förlorar sig nog snart, och innan det 
nått någon ålder, i fogstrukne murar, som 
ock en gammeldags bindande styrka i mur¬ 
bruket saknas, hvartill en sämre materia 
till teglet och en för starkt släckt eller 
uttorkad* kalk synes vara vållande, hvaraf 
man, i anledning af gjorda försök, slutar, 
att i fordna tider brukats osläckt och syr- 
kalk till murbruket» 
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ska resa, är datera dt Gripsholm den 20 
Febr. 1560. Här var det ock Ko¬ 
nung Gustaf med sitt Råd och »ina trog¬ 
na män, sedan han erhållit deras bref 
och sigill på de land och län, som han 
med Rikets Råds samtycke gifvit sina 
söner till furstendöinen, firade den i 
Westerås med Rikets Ständer afslutade 
arfFöreningen. Han lät då, berättar en 
samtida Krönikskrifvare, bjuda till sig 
allt Riksens Råd till Gripsholm; der 
gjorde han dem gästabud hela 14 da¬ 
gar bortåt, och gjorde sig der lättsin¬ 
nig och glad med sina trogna män; i 
synnerhet gjorde han sig en särdeles 
aftonmåltid, då Drottning Margaretha 
sjelf bar in allahanda confect, och Ko¬ 
nungen bar sjelf drycken in, bad dem 
göra sig lustiga och glada, såsom ock 
Konungen sjelf ville göra, derföre att 
de hade nu känt hans söner gode för 
Riksarfvingar; deremot skulle desse ock 
vara pligtige igen till att bevisa dem 
alla, så länge de lefde, all gunst och 
nåde, dem och deras barn, och vara dem 
hulde, trogne och rättrådige herrar, der 
skulle de fritt och fullkomligen förlåta 
sig uppå. Skedde ock Konungen med 
detsamma ära och reverens åt hans kä¬ 
re söner, sedan tacksägelse som det sig 
borde, och yttrade Riksens Råd dert 
förhoppning, att de kunde tryggelige» 

/ 



Förlita sig uppå hvad Konungen på sina 
Söners vägnar förtröstade dem om. 

Efter Gustaf I:s död,, då arfskifte 
gjordes mellan hans söner, tillföll Grips- 
holms slott, år 1572, Gustafs yngst® 
son, Hertig Carl af Södermanland Han 
vistades här ofta, och här lät han äfven 
förvara rikets handlingar under Konung 
Sigismunds tid, af fruktan att de med 
aiämnde Konung inlcomne Munkar skulle 
dem öfverkomma och bortföra, såsom 
de synas hafva företagit sig i Stockholm 
och annorstädes. En berättelse hade 
kommit för Konung Johan III., att en 
skatt af några tunnor guld skulle vara 
gömd på Gripsholm. Den tid derföre, 
då det var ett mindre godt förstånd 
mellan honom och Hertig Carl, och då 
den sednare, år 1583 var stadd på en resa 
till Tyskland, skref Konung Johan till 
Hertig Carls Råd Grefve Bengt Oxen- 
»tjerna, som, under den tid Carl var 
frånvarande, förde styrelsen öfver Her- 
tigdömet och residerade på Gripsholm, 
att två tredjedelar af denna skatt bor¬ 
de tillkomma honom och Hertig Ma¬ 
gnus. Han nedsände äfven Kiksråderne 
Gustaf Baner och Claes Bjelke jemte 
tvenne Secreterare, att uppsöka den sam¬ 
ana och derpå lägga beslag; men de 

reste, skref £e»gt Oxenstjerna i dess be- 



rättelse derom till Hertigen, lilca sS ri* 
ke derifrån som de kommit dit. 

Den tid Carl IX. innehade Grips- 
holm under sitt Hertigdöme, tillväxte 
ock Mariefred allt mera genom de till 
slottets betjening liitflyttade stater. Ar 
1590 gaf han sina undersåtare, som bod¬ 
de i Marielred, till utrymme i skog, 
mark och fiske, ett torp, Samskarbo- 
da kalladt, innehållande vid pass ett 
fierdedels mantal, och hrilket staden 
ännu innehafver. Femton år derefter, 
eller år 1605, utfärdade han de första 
stads-privelegier för Mariefred. 

Så väl under Carl IX:* som följan¬ 
de Konungarnas tid har Gripsholm mer¬ 
endels alltid varit ett bland de slott och 
gårdar, som blifvit Drottningarne an- 
slagne till morgongåfva eller enkesäte. 
Först Hertiginnan Anna Maria, Carl IX*& 
första Gemål, och sedan dess andra, Her¬ 
tiginnan Christina, lingo begge, den för¬ 
ra den 2 Aug. 1578, den sednare år 1592, 
Gripsholm sig anslaget till morgongåf¬ 
va jemte Tynnelsö och Räfsnäs gårdar. 
Selebo och Daga-häradex samt Strängnäs 
stad. Sedan åter tillföll det Hertig Carl 
Philip, Carl IX:s yngre son med sin sed¬ 
nare Gemål, då denne erhöll till län hela 

Södermanland jemte Nsrike ®ch Wer- 



melan3. Men efter Philips död i Nar- 
va den 25 Juni 1622, blef Gripsholm, 
den 29 April 1628, jemte Strängnäs, Ma- 
riefred,Tynnelsö, Räfsnäs,Eskilstuna med 
underliggande län och gods, gifne Drott¬ 
ning Maria Eleonora, Gustaf II Adolphs 
gemål, till morgongåfva. Efter Gustaf 
Adolphs död hlef Gripsholm hennes en- 
kesäte, och det var härifrån hon år 1640 
hemligen undanrymde till Danmark, om 
hvilken flykt finnes en utförlig Beskrif- 
ning i Apelblads Beskrifning öfver Sach- 
sen, äfvensom i Ekholms kritiska och hi¬ 
storiska handlingar, g:je Sariil. 

År 1649 den 18 Maj erhöll Hertig 
Carl Gustaf i förläning, utom Eskilstu¬ 
na län, äfven Gripsholm med dess län, 
hvartill då räknades Aker, Öknebo och 
Dage-härader. Denna förläning öfver- 
lät Carl Gustaf sedan till sin Gemål 
Hedvig Eleonora, jemte Strömsholms 
och Wadstena län, till morgongåfva och 
änkesäte. Och i fem och femtio år ef¬ 
ter sin Gemåls, Carl Gustafs död, ända 
till år 1715, då Hedvig Eleonora afled, 
innehade hon detta vidsträckta Lifge- 
dinge. 

Efter de anteckningar och upp¬ 
gifter man fidner i Stjernmans Svea 

och Götha Höj din g aminne, hafva, ifrån 



den tid Konung Gustaf I. kom i besitt¬ 
ning af Gripsholm intill Ar 1654, då 
det införlifvades med Hedvig Eleono¬ 
ras stora lifgedinge, En och tjtigit 
fort befallningen dels öfver Grips- 
holms slott ensamt, dels i förening med 
åess län. De kallas i Handlingarna 
dels Fögdär, dels Befallningsmän, dels 
någon gång äfven Knektehöfvidsmän, 
och först i sednare åren Ståthållare, 
bland hvilka Hans Johansson till 
Bo och Aleqvarn *), som år 1608 den 
21 Aug. utnämndes till Ståthållare på 
tGripsholm och öfver dess Län, är den 
förste, och Christjern Jacobsson 
Wiborg SÖlfverax, Enkedrottning Ma¬ 
ria Eleonoras Stallmästare, den siste **), 

) Han förde i vapnet Tre Löf, fick år 150g 
aen 30 Mars fullmagt att hafva öfversta 
belallmngen på Waxholm, blef samma år 
den 5 Dec. förordnad i slottslofven på Stock¬ 
holm samt till Befallningsman öfver dess län 
•rhöll år 1600 en ännu vidsträcktare full- 
magt att jvara Befallningsman både öfver 
Stocbholms slott och dess län, så ock staden 
med båda Malmarna. Fyra år derefter ut¬ 
nämndes han till Ståthållare på Åland år 
1Ö06 till Ståthållare på Elfsborg, 2 tr der¬ 
efter till Ståthållare på Gripsholm och öf¬ 
ver dess Län, och år 1600 till Ståthållare i 
Calmar. 

**) Han skref sig till Löfnäs ech Ugglebo. 



Ifrån år 1654 och till år 1719, eller 
under Lifgedingstiden, hafva Da¬ 
niel Bengtsson Uttermarck till 
Hyilestad, Löfhambra och Löfstad * *), 
Johan von Westphal till Näsby och 
Sundby **) och Nils Gavelius Adel- 
skierna *** *•**)) varit Ståthållare eller 

Haupt- 

Den 8 Aifr. 3r l&fi utnämndes han till 
Underståthållare vid Gripsholm och öf- 
ver dess ladugård och liera gårdar derun- 
der lyda. Han dog år 1652 och ligger be- f;rafven uti Thorsunds kyrka i Söderman- 
andL 

*) Han kallades förut blott Daniel Bengtsson, rår 

Fältbokhållare i Tyska kriget, blef seder¬ 
mera Kamrerare, och år 1655 Slottshaupt- 
man på Gripsholm, sedermera Ståthållare 
öfver lifgedinget; adlades år 1653. Ilan 
var född d. 20 No v. 1617 och dog den 31 
Deo. 16Q 3. 

**) Först Hedvig Eleonoras Gouvernementa 
Kamrerare, sedan år 1691 Hauptman öfver 
dess Lifgedinge, från hvilket embete han 
fick afsked år 1705. Adlades år iöQg. Var 
född i Upland, Nas socken och Klubbogård , 
dog 1710 barnlös och ligger begrafven i 
Taxinge kyrka. 

*•**) Först Auscultant i Svea Hofrätt, deref- 
ter Advocat-Fiskal öfver Lifgedinget och 
Hofauditeur, sedan Borgmästare i Eskilstu¬ 
na och Thorshälia samt Häradshöfdlng 
öfver Strömsholm och Svartsjö län. Der- 
på hlef ban Seareterare vid Lifgedings-Gou- 
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Hauptmän öfver Hedvig Eleonoras Lifge* 
dinge Gripsholm, Eskilstuna och Ströms- 
holms län. Utom särskilta Lagmän öfver 
samma Lifgedinge *), hafva Cl ans Chri- 
stopher Liitzow till EichhofF, Lid- 
dau och Dambahn **), Gustaf Soop, 

4 

vemementet, och sedan Sr 1705 Hauptman 
öfver Lifgedinget Gripslioim, Eskilstuna 
och Strömsholms län. Adlades år 1708 * 
och hedrades med Lagmans charakter 1719. 
Han var född i Vasa stad och dog ogift 

1755* 

Nemligen Eric Ericsson Lagercjvist, Lag* 
man öfver Drottning Hedvig Eleonoras Lif- fedinge i Södermanland. Död 1692 och 

egrarven i St. Clara Kyrka i Stockholm. 
Honom efterträdde J ohan B e r e 1 i u s St jern- 
?*ös, förut Borgmästare i Strängnäs och Hä- 
raclshöfdinge uti Lifgedinget , sedan år 
1692 Lagman i förenämnde Lifgedinge i 
Södermanland. Adlad samma är och död 
1718 på sin gård Lästad, i Södermanland. 
Han efterträddes af Johan Rudberus Ce- 
derbjclke, Herre till Wåiby, Assessor i Svea 
Hofrätt, sedan, 17181 Lagman i Lifgedinget 
i Södermanland; utnämnd samma år till 
Lagman i Wennersborgs Läns lagsaga, det 
följande året till Lagman i Wermland, och 
samma år åter i Westmanland, blef år 1725 
Lagmani Södermanland, år 1728 Justitiae- 
Canceller och år 1736 Landshöfding öfver 
Westmanland. Adlad år 17181 och upphöjd 
till Friherre år 1731. 

**) Först Hofmästare för Hertigens af Hol- 
stein-Schleswig fyra Brinsar, sedan Hofnia» 
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Friherre till Lirmngo, Hertig till Mälsåker 
och stora Bjurum* *), samt Carl Gyllen- . 
stierna, Grefve till Steninge, Friherre 
till Limmared, Herre till Bjelkesta, ' 
Aljo och Örnäs m. m. **) varit General- 
Gouvernörer öfver Hedvig Eleonoras 
stora Lifgedinge. 

Stare för ”Prinsessan Hedvig Eleonora, med ] 
hvilken han inkoai till Sverige; utnämnd 
år 1658 till Hedvig Eleonoras Rofmarskalk ; | 
bief år 1660 Gouvernör och 2 år derefter Öf- 
ver-Gouvernör öfver samma Drottnings gods 
och Lifgedinge, hvilket embete han lem- ] 
nade 1665 och blef samma år Hofmarskalk 
hos Carl XI, samt 3 år derefter intagen på 
Svenska Riddarhuset. Han var född i 
[Mecklenburg på godset BakendorfF, Nyårs¬ 
dagen år 1612, och dog barnlös i Stockholm 
1669. Hans far var Cbristoph. Clauesson 
Liitzow till Rakendorff, Dutzow och Eich- 
hoff, Arfflandtmarskalk i Mecklenburg. 

*J Han var år 1653 Landshöfding öfver Ne- 
rike, och år 1654 tillika öfver Werinland; [ 
hlef år 1657 Riksråd, derefter President i 
Reductions-Collegium, sedan Gouvernör öf- 
i^er Hedvig Eleonoras Lifgedinge, och år 
1667 Lagman i Östergöthland. Dog år 1679 
den 1 Dec. 

**) Var först Kammarherre hos Drottning 
Hedvig Eleonora, sedan Öfver-Kammarherre» 
och tillika Öfver - Stallmästare ; blef år ■ 
1650 Gouvernör så väl vid dess Hof soin 1 
öfver dess Lifgedinge, år 1687 Kongl. Råd • 
och Kammarråd, år 1697 President i Kam- | 
mar-re vision, hvarvid han tillika förestod 
Gouvernörs-Enabetet öfver Hedvig Eleonoras 
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Kort efter Hedvig Eleonoras död. 
Sr 1719 den 27 Apr. blef det af nämnde 
Drottning innehafde stora, vidsträckta 
lifgedinge åter indraget under sina gam¬ 
la höfdingdömen. Sedan blef Grips- 

holms slott den 28 Juli 1744 anslaget 
till änkesäte för Drottning Lovisa Ul- 
rica, hvilken åter 1772 öfverlemnade 
det till Gustaf III. i utbyte mot Svart¬ 
sjö slott. Ej mindre Konung Fredric 
än Adolph Fredric, äfvensom Lovisa 
Ulrica hafva flere tider uppehållit sig 
på Gripsholm, och i synnerhet i nejden 
der omkring förlustat sig med elg-jagt. 
Men framför alla har Gustaf III. 
mycket och ofta vistats på detta 
slott, ty ifrån hans anträde till regerin¬ 
gen år 1772 intill hans död år 1792, 
förbigick sällan något år, som han ic¬ 
ke uppehöll sig här längre eller korta¬ 
re tider, antingen med större eller min¬ 
dre suite, ofta med hela Kongl. familjen. 

Under denna långa tidrymd, ifrån 
Konung Gustaf I:s död år 1560 till när¬ 
varande tid, har detta slott ej mindre 
till dess yttre utseende än dess inre in¬ 
redning undergått flera omändaringar och 

lifgedinge; blef år 1718 President i Svea 
Il ofrät t och kort derefter Åbo Academie- 
Canceller. 'Var född år 1644 ock afied i 
Stockholm år 2725 den 6 Juni. 



förbättringar. Redan år 1657, under 
Drottning Hedvig Eleonoras tid, bort¬ 
togos på sydöstra rundels-muren 2:ne 
der utbyggde och täckte balconer. Un¬ 
der samma Drottnings tid, år 1709, af- 
togs äfven taket på slottet helt och hål¬ 
let, och i stället för den egna sort tak¬ 
tegel, hvarmed det förut varit täckt, 
betäcktes det nu helt och hållet med 
jernplåtar, drå på samma gång vindsvå¬ 
ningen med dess rum märkligen för¬ 
ändrades, så att rummen nu äro utåt, i 
stället att de tillförene varit inåt. Till 
åminnelse af denna reparation läser man 
på den, öfver inre borggårdens port, upp¬ 
satte stentafla följande, med förgyldta 
bokstäfver inhuggne inscriplion: Af den 

Storrnägtigaste Inrättning Hedvig Ejleo- 

XTora är taket till detta slotts alla 4 
sidor å ny o be täckt, under Kongl. Rå* 

detSj Presidentens och Gouverneurens9 
högvälborne Grefvc Carl E. Gyllenstjcr- 
nas disposition, ifrån den 20 April till 

den 50 Nov. på det året då man skref 

1709. Ungefär på samma tid, eller vid 
pass år 1700, har ock den 3 våningar hö¬ 
ga flygelbyggnaden på södra sidan blif- 
vit uppiörd, eller ock å nyo ombyggd, ty. 
man vet icke med visshet, om ej der 
tillförne varit någon byggnad. Denna 
flygel blef först täckt med tegel, seder¬ 
mera år 1722 med jernplåtar. 



Efter Hedvig Eleonoras död intill 
dess Konung Gustaf III. tog vården om 
detta slott, under Konungarne Fredrics 
och Adolph Fredrics tider, ehuru inskränk¬ 
ta tillgångarnevöro, emedan blott40oD:r 
Silfvmt voro anslagna till de tid. efter 
annan nödiga reparationer, blefvo doek 
flere förbättringar här företagna, hvar¬ 
igenom det bragtes i närmare öfver- 
ensstämmelse med tidens smale, bonings- 
och lefnadssätt. Tornen på rundlarna, 
hvilkas tak då voro mycket bofällige, 
blefvo alldeles ombyggde efter nya rit¬ 
ningar, mellan åren 1753 och 1764; 
vid denna ombyggnad miste tvenne 
af dem, nemligen det nordvestra tornet 
och det sydvestra, sina koppartak, då 
de i stället blefvo täckte med jern- 
plåtar, och detta i synnerhet af brist på 
tillräckliga medel, hvarför det blef be¬ 
funnet för godt att tillgripa den gamla 
kopparn. För öfrigt blef hela slottet 
försedt med nya fönsterkarmar och nya 
blyfönster, större och ljusare än de gam¬ 
la små rutorna med sina runda och 
mångkantiga fauner. Under denna tid 
blef ock sjelfva holmen, på hvillcen slot¬ 
tet står, på flera ställen utfylld, ofta 
mer än 20 alnar, ty hittills hade vatt¬ 
net här och der gått ända inemot mu¬ 
rarna. På sydvestra sidan om sfottet 
har från länge tillbaka varit en txäd* 
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gård, bestående af Fruktträn, men hvil- 
Ita voro alldeles ofruktbare, så väl för 
deras ålder som för den sänkta och fuk¬ 
tiga marken skull. Dessa träd blefvo 
år 1727 rothuggne, och sedan samma 
plats blifvit mera fylld, anlades den nu¬ 
varande ti*ädgården med lågstammiga 
träd, samt blef äfven omgifven med en 
tegelmur. Stranden befästades mot vatt¬ 
net med stenmurar, påfyllningar gjorde 
holmen i möjligaste måtto horizontel, 
och så stor, att både körväg och något 
mera utrymme än förut kunde erhållas. 
Då fylldes äfven den graf eller sankta 
plats, som dittills åtskiljt begge hol¬ 
marna *)', början skedde äfven då med 
hortsprängning af den andra holmens 
bergshöjd, och broarne, som gå öfver 
det vasslupna kärret, den ena till sta¬ 
den, den andra til landsvägen, ombygg¬ 
des och vidgades. Då nedrefs äfven 
den gamla skansmuren vid yttre borg¬ 
gården på norra sidan, i afsigt at der 
uppföra en köksbyggnad, i stället för 
det gamla Kongliga köket som var 
bygdt af träd och stod på pålar i sjön 
Ibakom slottet, hvait intill den på en 
sluttande berghäll uppmurade stenpelare, 

*) Se std. 2. 
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som har ännu qrarstår*). De gamle, pä 
pålar i sjön byggde och redan till fall 
lutande spannmålsbodar borttogos, hvar- 
emot på den yttre holmen uppfördes 
nödiga byggnader för slottets betje- 
ning, äfvensom flera smärre nödiga 
uthus. 

Men i synnerhet sedan år 1772, 
då Gustaf III. tog Gripsholm under 
sin vård, har detta slott undergått stora 
och väsendtliga förbättringar. Det för¬ 
sågs åter öfverallt med nya fönsterkar¬ 
mar, samt stora och ljusa kittrutor, hvar- 
igenom rummen mycket upplystes och 
fingo ett mera gladt utseende, i stället 
att tillförne de tjocka murarna och 
små rutorna gjorde dem mycket mörka 
och dystra. För öfrigt undergick hela den 

*) Denna stenpelare, en och en Italf aln hog, 
är, efter Lj ungmans anmärkning, a£ 
samma slags tegel och murning, som sjelf- 
va slottsmurarna; pt densamma ligger en 
åttkantig stenbordsskifva af Ölands sten, 
hallande tre och en half aln i diameter. 
Man förmodar, att denna pelare med sin 
stenskifva tillförne , den tid ICongliga kö¬ 
ket här stod och ännu begagnades, blifvit 
nyttjad att derpå ställa matfaten för att 
afsvala ^rätterna. Svårt är åtminstone att 
utröna, i hvilken annan afsigt och till hvad 
annat bruk denna pelare och stenskifva 
här skulle blifvit ställde. 
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inre inredningen en nästan total för¬ 
ändring. En del rum gjordes större 
genom mellanväggarnas borttagande, an¬ 
dra åter afdeltes till mindre. Nya golf, 
nya bröstpaneler insattes, och de gamla 
Ljelklagen, som efter en tid af 250 år 
inuti murarna mer eller mindre förrutt¬ 
nat, underhjelptes och omlagades. Dock 
allestädes, der möjligt var, lemnade man 
de gamla granna taken orubbade, för att 
här åtminstone bibehålla några minnen 
af gamla tidens smak. Förut nästan all¬ 
deles obrukbara rum inreddes å nyo 
och meublerades, såsom i nedre vånin¬ 
gen de 4 så kallade Kronprinsens rum, samt 
6 andra för Hertigen och Hertiginnan, 
och ännu flera. Vindskamrarne, hittill* 
sällan eller aldrig bebodde, då åtmin¬ 
stone bofällige och kalla, blefvo alle¬ 
samman försedde med gipstak, fingo 
kakelugnar, vackra väggbonader och 
meubler; äfven en hop små doinestik- 
rum inreddes. I nordvestra eller det så 
kallade klocktornet inrättades 4 nya 
rum, och ännu 2.*ne andra af ett derun- 
der varande hvalf. Likaså blefvo rum¬ 
men i de öfriga torn-rundlarne så godt 
som å ny o inredde, och högst upp i 
nordöstra rundeln, i g:dje våningen, 
der man har en fri och herrlig utsigt, 
lät Konungen af ett hittills obeboeligt 

rum 
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rum for sig inreda ett Cablnett, som 
öck präktigt öch kungligt meublerade3» 
I sydöstra rundeln åter, högst upp, li¬ 
ka med vindsvåningen, lät hati år 1781 
anlägga den präkliga theater, som, ehti- 
ru inskränkt och literi, såsom endast 
bestämd för Hofvets nöjen, dock vitt¬ 
nar om Gustaf III :s smak och kärlek; 
för det ypperliga och praktfulla. Spe- 
ctakel- salett äri sjelfva rundeln, med Lo- 

■ ger och bänkar, hvälfd och gipsad; t 

nedre ändan har deri sköna rafflade för- 
gyldta coloriner, mellan livilka väggen* 
från taklisten till colonnernas fot, är be¬ 
klädd med spegelglas, så att åt hvil- 
ken sida man än vänder sig, ser man 
alltid spectaklet. Sjelfva theatem går 
midt öfver den södra flygeln, som i 
Drottning Hedvig Eleonoras tid blifvit 
tillbyggd,*) och amphitheatefn intager 
öfversta våningen af den deriritill stötan¬ 
de sydöstra eller stora rundeln, hvars 
mur till en stor del blifvit borthug- 
gen, och derigenom en öppning gjord 
till sjelfva theatern. Särskilt blefvö 
ock åtta rum derinvid inredda, för att 
nyttjas vid spectaklerna. 

8 

*) Se sid. 20' 
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Den trappa, som förut ledde upp 
till slottet, tog redan sin början in¬ 
på borggården under ett trädcabinett, 
som var i ett hörn utbygdt och nu all¬ 
deles förruttnadt och förfallet. I stäl¬ 
let för denna trappa, som Gustaf III. 
lät borttaga, gjordes den nu varande, 
vida större och beqvämligare, då tilli¬ 
ka äfven de öfriga stentrapporna, som 
hade 10 å 12 tums höga steg, blefvo 
alldeles omändrade och bättre laggde. 

Men icke blott sjelfva slottet, äf¬ 
ven de byggnader, som omgifva den 
yttre borggården, leda till en stor del 
sitt närvarande skick från Gustaf III.*s 
tid. Förut är nämn dt, att den gamla 
skansmuren, belägen på den norra sidan, 
som vetter åt sjöviken och staden, år 
1770 alldeles nedrefs,'i afsigt att der 
uppföra en köksbyggnad*). Der blef 
nu en flygel af sten uppmurad, som är 
4 halfvåningar hög och på hvar botten 
har sju kamrar, jemte smärre domestik- 
lum framför hvarje kammare, alla väl. 
möblerade. Dessa rum äro egentligen be¬ 
stämda för hofstaten, och det kongliga 
köket, rymligt och stort, inrättades i 
det gamla stenhuset vid yttre borggården. 

*_) Se sid. 30. 
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Samme Gustaf III. lät äfven år 1776, 
för Hofvets nöje, på den yttre, närmast 
till fasta landet gränsande holmen, an¬ 
lägga en ridbana, som höll i längd 129 
alnar, och sträckte sig öfver den plats, 
genom hvilken stora uppkörsvägen till 
slottet nu går. Då, på samma gång, 
bortsprängdes äfven allt hvad här ännu 
var öfrigt af berget, platsen jemnades, 
stensattes och försågs med en barrier 
med 4 bomar. Tillika banades på nor¬ 
ra sidan en annan körväg, för att be¬ 
gagnas, då banan nyttjades. Nu mera 
är denna inrättning alldeles nedlagd, 
och platsens jemnhet enda minnet 
deraf. 

Här må ©clc i förbigående nämnas, 
att Gustaf III. i staden Mariefred på en 
af honom sjelf inköpt tomt, lät anlägga 
en bageri-byggnad jemte andra för ce- 
conomien nödiga rum, för hvilket ända¬ 
mål han sedermera köpte ännu en gård, 
som snart framför andra i staden ut¬ 
märkte sig genom 2: ne stora byggnin- 
gar af träd, 2 våningar höga och till¬ 
sammans innehållande nära 40 rum. 

Dessa alla förändringar och påkost- 
nader, Gustaf III, gjorde för Gripsholms 
slott, bestridde han till det mesta af 
egna medel. Äfven efter hans död har 



detta slott framför andra blifvit synnerli¬ 
gen vårdadt, ännu ytterligare förbättrin¬ 
gar företagne, eller de förut blott påbör¬ 
jade fullbordade, och i synnerhet i des¬ 
sa sedjiare åren, medelst vår nu regerande 
Konungs höga vård om forntida Svenska 
rninnen och allt hvad som hedrar det 
Svenska namnet, har, genom en redan i 
ilere år fortsatt reparation, Gripsholms 
slott fått ett herrligt och majestätiskt 
litseende; äfven de utomkring liggande, 
till slottet hörande byggnader hafva ie- 
lae heller blifvit förgätne, och det för¬ 
modas att ordningen omsider äfven skall 
Iconima till den inre inredningen att än- 
aiu undergå åtskilliga förbättringar. Så¬ 
ledes allt ifrån grundläggarens, Konung 
Chistaf I:s tid hafva alla efterföljande 
Konungar af hans stam likasom täflat 
med hvarannan, att vidmagthålla och hell¬ 
re i ett förbättradt än förfallet skick 
till efterkommande öfverbringa detta ål¬ 
driga och vördnadsbjudande slott, som 
räknar sin grundläggning från Gustaf I;s 
sjuttonde regeringsår, 

Emedleftid har genom alla dessa 
tid efter annan gjorda reparatibner, nya 
inrättningar och ombyggnader, slottets 
inre utseende, sedan den tid det först 
uppbyggdes och beboddes, blifvit märke- 
ligen förändradt. För 70 år till) "ka vtt- 
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gjorde rummens antal ännu blott nio 
och nittio’, dessutom 22 hvalf och käl¬ 
lare, och 100 år der tiilförene var deras 
antal ännu färre. Nu deremot stiga de 
till nära 200, jeinte 20 hvalf da och 2 
ohvälfda källare. En och hvar kan 
oök latt af hvad som i det föregående 
är sagdt, sluta, huru olika rummens inre 
skick var den tid, då blyfenster med 
små runda rutor sparsamt insläppte da¬ 
gen, väggarna föröfrigt till en stor del 
antingen voro nakne eller trädboiserade, 
taken sirligt inåiade efter den tidens 
sed och smak, och kring väggarna träd¬ 
bänkar i stället för divanor och soffor, 
huru olika i jemnförelse till deras när¬ 
varande, då allt är mera lampadt efter 
vår tids smak, möblerings- och bonings- 
sätt. De äldsta möbler här finnas, äro 
från Hedvig Eleonoras tid; men äfven 
dessa äro få, och bestå till det mecSta 
af fina sängkläden, duktyg af dammast- 
dräll o. s. v. De llesta här nu varande 
möbler härskrifva sig från Gustaf IXI:s 
tid, och utmärka sig ej genom någon 
öfverlastande prakt, utan äro enkla, men 
smakfulla. Rummens yppersta prydnad 
består i den talrika samling af Kejser¬ 
liga, Kongliga, Furstliga och andra sto¬ 
ra, namnkunniga mäns porträter, sam, 
jemte några mästerliga skillerier, intaga 
Qrh värdigt pryda väggarna i dQtta slott* 
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Drottning Hedvig Eleonora, Konster¬ 
nas stora Beskyddarinna, gjorde början 
med denna samling, hvilken sedermera af 
Ulrica Eleonora, ännu mer af Gustaf III., 
©ch ej mindre i sednare tider, ansenligen 
blifvit ökad. På lika sätt som Ljung¬ 
man i dess Beslcrifning öfver Gripshoims 
slott bifogat an Förteckning på de Styc¬ 
ken och Contrefaits, som på hans tid 
der funnos, jernte korta Historiska och 
Genealogiska underrättelser om hvar och 
en, bifogas äfven här till slut en sådan 
©fver dem som för närvaraude der fin¬ 
nas, och till ännu större lättnad för dem , 
som besöka detta slott egentligen i den af- 
sigt att beskåda denna sarnling af Con¬ 
trefaits af så många fordna och sedna¬ 
re tiders män, som här till en del fin¬ 
nas aftagne i kroppsstorlek och alla i 
den costume som brukades på den tid 
de lefde, skall man särskilt för hvarje 
rum uppgifva hvilka der finnas att bese. 

Helt och hållet i sitt fordna skick 
befinnas ännu de rum, som blifvit så 
mycket märkvärdiga genom Konungarna 
Eric XIY:s och Johan III:s fängsliga 
förvarande på Gripshoims slott. Denne 
sednare, sedan han såsom Storförste af 
Finland i början af Konung Erics re¬ 
gering, genom sitt giftermål med Ca¬ 
tharina Jagellonica, Konung Sigismund* 
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af Pohlen dotter, på samma gång ge¬ 
nom en penningförsträckning till Poh- 
lens Konung och andra förtroliga och 
vänskapliga förhållanden med ett hof, 
som stod i ett fiendtligt förhållande till 
det Svenska, genom sådant allt väckt 
sin/ broders uppmärksamhet och gifvit 
billiga anledningar till fruktan , blef 
derpå af Rikets Sländer år 1563, såsom 
den der stod i hemlig förbindelse med 
rikets fiender, dömd från lif och väl¬ 
färd, och derefter med våld hämtad i» 
från Finland, sedan han modigt, men 
fruktlöst, i 2 månader försvarat sig på 
Åbo slott. Från Stockholm fördes han 
sjövägen under 100 mans bevakning till 
Gripsholms slott. Färden skedde ge¬ 
nom Söder-ström i Stockholm under å- 
skådan af en stor myckenhet folk, som 
ville se Hertigen, hvarföre han ock 
måste sitta uppe på däcket, för att visa 
sig och derigenom vederlägga det ryk¬ 
te, som kringlupit, att han var undkom¬ 
men fill Pohlen. Han åtföljdes af sin 
Gemål Catharina Jagellonica, som af de 
tvenne villkor hennelemnades, antingen 
att lefva skild från sin Gemål i all furst¬ 
lig heder eller att följa med honom 
i fängelse och åtnöjas med enahanda 
underhåll, utan minsta betänkande val¬ 
de det sednare, bedyrade med tårar 
att hon hellre ville dö än skiljas 
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jfran sin herre, och till bekfäftelse der- 
på visade Jöran Pehrsson sin förlof- 
tiingsring, deruti de orden stodo Nema 
nisi mors, Ingeli utan döden. Deri 
29 Aug, år 1565 insattes Hertig Johan 
på Gripsholms slott, och Clas Fleming *), 
som haft befallningen vid Johans för¬ 
varande på Abo slott äfvensom på resan 
från Finland, blef också nuljémte Matts 
Törne **) förordnade till vakthafvande 
Befallningsmän vid hans förvarande på 
Gripsholm. 

Man vet ej med fullkomlig viss* 
het, hvilket rum på detta slott varit 
Johans egentliga fängelserum. Häfder* 
na tala om ett svårt fängelse, och på 

denna 

*) Friherre till Wik , Herre till Svidie och 
Qvidie, blef sedermera Riksråd och Öf- 
verste Befallningsman öfver Wiborgs slott 
och stad, och den 19 Mars i5()o förordnad 
till Lagman i Upland , ^Gsstrikland , Hel- 
singland, Medelpad, Ångermanland och 
Westsrbotten. Han var under Konung Si- 
gismunds tid en af dennes stadigaste och 
mest tillgifnc anhängare, och blef af Her¬ 
tig Carls parti skuten i Westerbotten, efter¬ 
som sagan förmäler, af en förtrollad pil , 
hvaraf han dog den 13 Maj 1597 och lig¬ 
ger begrafven i Borgo kyrka. 

**) Blef sedan Fält-Öfverste, och genom sm 
dotter Barbro Törne stamfader för deii 
T 0 1 n f 1 yk t s k a ätten. 
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denna grund har man förmodat, att Jo¬ 
han sutit i samma mörka och svåra fän¬ 
gelserum, i hvilket Eric XIY. sederme¬ 
ra blef insatt och som är bekant under 
namn af Konung Erics ar rest. 
Den så kallade Sigismunds kamma¬ 
re, ett litet hvälfdt rum på nedersta 
botten i samma rundel (neml. den syd- 
vestra) der Erics arrest är, tros åter 
endast hafva varit bestämd för Johans 
Gemål, till barnsängsrum. Härom får 
man dock, om icke en fullkomlig, dock 
en någorlunda bestämd upplysning af 
ett bref, skrifvet utaf den beryktade 
Jöran Pehrsson , Eric XIV:s Secreterare 
och Procurator, och dateradt Gripsholm 
den 18 Sept. 1563, således knapp-L tren- 
ne veckor efter sedan Hertig Johan der 
blef insatt. Jöran Pehrsson skrifvér i 
detta bref: ”att han varit vid Grips- 
holm och beställt om vakten för Her¬ 
tig Johan, men förnummit honom in¬ 
tet vara uti det rum, der Herr Claes 
Fleming och Matts Törne voro befall- 
te att honom insätta, utan i det stora 
tornet öfver Cancelliety emedan golfvet 
uti det lilla tornet mellan Astractsalen 
och Borgstugan, som "honom. var am- 
nadt att sitta uti, var söndert,' så att 
han kunde der väl utkomma; kunde ock 
väl en fullvuxen karl gå ut genom fen- 
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stren. Derföre säger han sig hafva I§- 
tit göra andra galler, tillpyntat golfvet 
och tillmurat dörren inåt Astractsalen. 
Hertig Johan hade sändt 6 eller 7 re¬ 
sor bud efter honom, och ändtligenhade 
Jöran Pehrsson gått till honom, eftersom 
Hertigen sagt sig hafva något att säga ho¬ 
nom, det riket låg storliga magt uppå* 
Hertigen hade då strax börjat att expo- 
stulera med honom om Furstinnans pre- 
ster, som henne fråntagne voro, desslikes 
besvärat sig deröfver, att de ville taga 
ifrån honom hans tvenne barn samt er» 
Svensk barnpiga. Hertigen sade sig ock 
icke vela ur det rum han var uti, med 
mindre han såge Konungens skrifteliga 
befallning. Han och hans Furstinna sän¬ 
de Jöran Pehrssons hustru 2 guldkedjors, 
derföre hon skulle försörja deras barn 
med linkläder, och förfrågar sig Jöran 
Pehrsson, om han måtte dem behålla, 
efter de hörde intet Hertigen och Ko¬ 
nungen till* Yidare säger han, att han 
före sin afresa från Gripsholm gifvit 
Herr Claes Fleming och Matts Törne 
titi befallning, att de skulle föra Hertig 
Johan ned af det rum han sutit uti; 
och slutligen erinrar han, att Herr Claes 
Fleming måtte tillskrifvas, det de taga 
från Hertigen de klenodier och annat, 
han ännu hes sig fördoldt hade”» 
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Häraf kan skönjas, att det rum, 
hvari Johan först blifvit insatt då han 
kom till Gripsholm, nemligen i det 
stora tornet öfver Cancelliet, måste 
hafva varit den så kallade Fateburen 
eller Klädkammaren, i nordvestra eller 
Klockrundeln; samma rum har äfven 
efter Johans tid varit flere arisedde 
personers arrest, livarom framdeles me¬ 
ra. Svårt och afskräckande måtte detta 
fängelserum icke hafva varit , efter¬ 
som Hertigen icke ville ur det rum, 
Tian vare uti, så frarnt icke han så- 
ge Konungens skriftliga befallning. 
Jöran Pehrsson, innan dess afresa från 
Gripsholm, gaf emellertid den uttryck¬ 
liga befallning, att Hertigen skulle 
föras ned af det rum, han sutit uti, till 
lilla tornet i det rum, som honom först 
var ämnadt att sitta uti, sedan detta 
nu blifvit tillpyntadt och beboeligt. 
Och detta rum är utan tvifvel den så 
kallade Sigismundi kammare, som 
följaktligen då blir Johans egentliga 
fängelserum, der han lefde tillsammans 
med sin Gemål. Här födde hon honom 
ock tvenne barn , först, år 1564 , en 
dotter Isabella, men hvilken dog det 
följande året; sedan, den 20 Juni 1566, 
sonen Sigismund, som sedan blef Kon¬ 
ung i Sverige och Polen och efter hvil¬ 
ken detra rum äfven bär namnet, såsom 
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märkeligt af en Konungs föclelse. Här 
Står ock ännu samma säng qvar, hvar 
Sigismund blifvit född , och på sitt 
gamla rum, inuti muren i en fönster¬ 
vrå. För öfrigt är rummet, efter den 
tidens smak och satt, snyggt men en¬ 
kelt inredt, med grant måiade trädbo¬ 
nader och listverk, icke olikt de efter 
gammal smak målade och utsirade 
kammare man ofta träffar i bondstu¬ 
gorna på Landsbygden. 

I Gustaf IIIjs tid blef den sal eller 
det stora rum, som stötte intill denna 
Sigismundi kammare, afdeldt till flere 
sängkamrar, hvarifrån ingången nu är 
till nämnde Sigismundi rum. Denna 
sal hade på murarna åtskilliga mål¬ 
ningar, deröfver flere Bibliska språk ci¬ 
terade, samt tillika målade vaser, hvar- 
af man har förmodat, att den varit bru¬ 
kad till Predikosal. Utan tvifvel var 
denna sal den samma, som i Jöran Pehrs- 
sons bref kallas Astractsalen, men vi må¬ 
ste lemna till de mera kunniga att upp¬ 
lysa, hvad föröfrigt med Astractsal mån¬ 
de förstås, emedan detta ords både e- 
tymologie och bemärkelse är oss obe¬ 
kant. 

Till October månad år 1567, såle¬ 
des i runda fyra år, varade Johans fän- 



45 

gelsetid på Gripsholm, stundom under 
bättre, stundom under sämre uppvakt¬ 
ning*), men dock öfverhufvtid alltid 
bemött och hållen på ett sätt, som mera 
hedrar än vanhedrar Eric XIV, i jemn- 
förelse till det bemötande denne sedan 
fick erfara af sin broder. Ty icke fullt 
ett år efter, sedan Johan , genom träf¬ 
fad förlikning med sin oroder, utkom 
ur sitt fängelse, drabbade Konung Eric 
sjelf det öde, att i sin ordning blifva 
sin broders fånge, då denne nu uppsteg 
på hans thron Han icke allenast för¬ 
lorade sin frihet, han måste äfven ut¬ 
stå begabbelse, hunger, köld, stank och 
oro både dag och natt, och dessutom 
släpades han ifrån det ena fängelset till 
det andra. Först insattes han i en mörk 
håla på Stockholms Slott, sedan fördes 

*) Doctor Wilhelin Lemmus, Secreteraren 
Mårten Helsing ©ch Bengt Olofson, som 
voro på Gripsholm, skrefvo i Juli 1565 
till Ståthållarne i Stockholm Nils Krumme 
och Sivard Kruse, och begärte att de ville 
skicka till Hertigen en eller annan åm vin 
hälst som Furstinnan var i sjukligt till¬ 
stånd. Den 17 Maj 1567 skref Furstinnan 
sjelf till Bengt Gylte, Isac Baner och 
Olof Ivarsson i Stockholm och bad dem 
draga försorg om Rens k. t vin och annat, 
som kunde tjena henne i hennes sjukdom 
och hvilket hennes tjenare Sebastian skul¬ 
le häuita. 
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lian i Sept. 1569 till Abo Slott, der- | 
ifrån i Juli 1571 till Castelholm pä 
Åland, sedan om hösten samma år till 

'Gripsholm , derifrån åter i Juni 1575 * 
till Yesterås , så om hösten 1574 
Orbyhus i Upland , der han ändtligen 
den 26 Februari 1577 s^öt s^na dagar på 
sätt som af denna tidens Historia är 
allmänt bekant. Icke utan hemsk rys¬ 
ning inträder man i hans fängelserum 
på Gripsholms slott. Det är i tredje 
våningen af sydvestra rundelstornet, i 
samma rundel,' hvari Sigismunds kam¬ 
mare är. Inuti sjelfva rundelsmuren är 
en fri gång omkring arr estrummet, 
som i följe deraf så tillsägandes är 
försedt med dubbla murar, och mel¬ 
lan dessa en pasage för vakten. - Små 
gluggar i muren , förvarade med starka 
galler , äro de enda öppningar för da¬ 
gen, väggarne äro kala, och träddörren 
beslagen med tjocka jernskållor i kors; 
på dörren är skuret ett trekantigt hål, i 
livarigenom mat förmodligen instacks 
åt den arme Konungen. En söndrig 
trädstol är den enda förvarade lemning 
af fängelsets meubler, och tilläfventyrs 
hafva meublerna varit ganska få, eme¬ 
dan ail anledning är att tro, det många l 
beqvämligheter icke blifvit Eric lemna- * 
de, så att man kan antaga, att detta rum 
då varit lika kalt, ödsligt och hemskt. 
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som i dess närvarande skick. När man 
| besöker begge brödernas olika fängelse¬ 
rum, bar man likasom en lefvande tafla 
framför sig af deras olika handlings.- 
och bemötningssätt emot hvarandra. 

Men så väl före Konungarna Eric 
och Johan som ock efter deras tid, haf- 
Va äfven mänga andra märkeliga män 
sutit fängslige pä detta slott. Här blef 
Kaniken i Linköping Magister Tho¬ 
re rus Månsson under Konung Gustaf 
I :s tid, åf 1555 insatt, då han, ännu ni¬ 
tiskt vidhängande den Katholska läran, 
ej ville antaga Reformationen^ grund¬ 
satser ech lämpa eig efter dess fordrin¬ 
gar. Han blef dock efter kort tid åter 
utsläppt. Här, som det tros, satt äfven 
Biskopen i Strängnäs Magnus Som¬ 
mar flere månader i fängelse. ITanhade 
väl icke satt sig upp emot Gustafs re¬ 
formationsplaner, utan temligen förstått 
att skicka sig efter tiden; dock märkte 
den skarpsynte Konungen, att Biskopen 
hemligen i hjertat döljde papistisk sur¬ 
deg, så att i religionssaker ingenting 
på honom var att lita, hvilket skrymt¬ 
aktiga väsende Gustaf ock allvarsamt 
förehöll honom åtskilliga gånger. En 
gång, då Konungen hade Biskopen till 
gäst hos sig, på sitt andra bröllop år 

2536, frågade han honom på skämt; J 
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hvacl Capitel i den Heliga Skrift det 

stod shrifvet, att Biskoparne skulle bo 

i präktiga stenhus? Biskopen svarade 
i lika ton tillbaka: I samma Capitel, 
hvari det står shrifvet, att Konungen 

skall taga tionde af sina undersåtare. 
Detta svar förtörnade Konungen, ty hati 
fann det innebära mera än ett blott skämt, 
när han sammanlade det med Biskopens 
öfriga opålitliga uppförande. Magnus 
Sommar blef då afsatt från sitt embete, 
och sedan han tillbragt 8 månader i 
fängelse på Gripshoim, tillät Konungen, 
honom att framlefva sin öfriga tid i 
Krokers Kloster , hvilket, beläget midt 
inpå skogen Kolmorden i gränsskillna¬ 
den mellan Östergöthland och Söder¬ 
manland, Johannis-Munkarne då hade öf- 
vergifvit och lemnat tomt efter sig. Der 
lefde han till sin död, väl försörjd, ty 
Konungen benådade honom med årliga 
räntan af Junåkers Härad i Söderman¬ 
land. Bo t vidus Sunonis, äfven Bi¬ 
skop i Strängnäs, blef ock af Konung 
GustafI, år 1556, här insatt i fängelse, 
dels derföre att han hade satt sig emot 
Konungens giftermål med den afledna 
Drottningens Systerdotter Catharina Sten¬ 
bock, dels ock för sin delaktighet i 
utarbetningen af OlaiPetri Krönika, hvil- 
ken, såsom man vet, i hög grad miss¬ 

hagade 
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Tingade Konungen. Efter kort tidkom han 
dock äter på fri fot, sedan han försonat 
Konungen med 500 marker silfver, af- 
bedit sitt brott och gifvit ny försäkran 
om sin trohet; men sitt embete Åter¬ 
fick han icke förrän efter Gustafs död; 
Eric XIV insatte honom åter i Biskops- 
dömet 1561, men Aret derefter afgick 
Biskopen med döden. 

Desse äro de beryktade män , sora 
man vet under Gustaf I;s tid hafva va¬ 
rit i fängsligt förvar på. Gripsholms 
slott. Under de inhemska oroligheter- 
»a i Konung Sigismunds tid, då Sverige 
vär nära att blifva ett lydrike tinder 
Pohl en och äfven återbringas till den 
Katbolska läran, men från begge dessa 
o’ sch or räddades af Gustaf I:s yngsta 
och kraftfullaste son, den sträng* C-r-T 
IX, blefvo många Herrar häi insatt- i 
fängelse1* nemligon: först Ridsherrarjie. 
Gutaf Baner till Djursholm*), Claes 

_, 7 

*) Hans fru Christina Sture, en dotter af 

Riksrådet odi Riksmarsken Grefve -Svante 

Stensson Sture följde jeinte £:ne sina barn 

med sin herre till Gripsholm, men fick ej 

med honQin inkomma på slottet, utan må¬ 

ste blifva i gammelgården, som kallades Ma¬ 

riefred, Derifrån reste hon följande året 
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Bjelke* *J och Jöran Knutsson Posse till 
Hellekis. Desse, sedan de begifvit sig ur ri¬ 
ket till Konung Sigismund i Pohlen, men 
af honom efter slaget vidStångebro den 25 
Sep t. i59öblifvitutlefv ererade till Hertig 
Carl, insattes pn Gripsholm, och suto 
har till år 1600, då allesamman blefvo 
hämtade till Linköpings riksdag, och der 
efter Ständernas dom dömde till döden. 
Gustaf Baner var ock bland dem, som 
afrättades på Linköpings torg den 20 
Mars 1600; men Claes Bjelke och Jöran 
Posse samt många andra deras medbrö- 
der utleddes väl till afrättsplatsen, men 
återfördes sedan i sina fängelser. Bland 
dessa sednare var äfven Arvid Ericsson 

till Djursholm, der hon afled d. 4 Jan 1619, 

och ligger begräfven i Upsala Domkyrka. 

*3 Friherre till Wik, Herre till Semsholm, 

Bjelkesta, Penningby, Nynäs, Räfvelsta Och 

Jiurön, Riksråd och Ståthållare på Stock* 

holins slott år 15O9. Han var på sin tid 

ansedd för den rikaste Adelsman i Sverige. 

.Lefae sedan i 16 år i stor fattigdom som 

landsflyktig utom riket, till dess han den 2g 
Aug. år 1616 fick Konung Gustaf Adolphs 

tillstånd att åter komma tillbaka. Han dog 

är 1623 och ligger begräfven i Åkers kyr¬ 

ka i Hagunda härad i Upland. 
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Stålarm*), KrigsofVerste och Landshöf- 
dins eller Ståthållare i Finland, samt 
Axel Knrck till Anjela, äfven Krigsöf- 
verste i Finland. Desse begge blefvo 
sedan förde till Gripsholm och här den 
£ April 1600 insatte i fängelse till år 
1602, då de kommo på fri fot. Tvenne 
år derefter, 1604, blef Arvid Ericsson 
Stålarm åter här å jiyo insatt, det föl¬ 
jande året för andra gången dömd till 
döden, hvilken dom dock aldrig gick 
i verkställighet, utan Stålarm framlef- 
de hela sin öfriga tid i fängelse på 
Gripsholm, till dess han omsider dog 
af ålder och sjukdom och blef i Kern- 
30 kyrka begrafven, der ock hans va- 
pen måladt på träd uppsattes och för¬ 
varas nu i Mariefreds kyrka. 

Här, på Gripsholms slott, i fän- 

*) Ännu, han utfördes på afrättsplatsen 

visade Arvid Stålarm en förvånande yster- 

het och frimodighet; ty när han gick för¬ 

bi några fruntimmer, som stodo i fenstren 

och sågo på denna bedröfliga utfärd, tog 

han icke allenast af hatten, utan sa¬ 

de ock till dem med mycken munterhet • 

Jag har alltid gefna uppvaktat fruntimmer, 

ville de nu med sin förbön hos Hans Furst, 

liga Nade hjelpa mig härifrån, skulle jag 

vara deras tjenare, så länge sag lefver. 
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gelse slöt ock Erltebiskopen i Upsala, ; 
Abraham Andersson Angermannus, sina 
dagar. Sedan han först ined hjeltemo- 
dig ståndaktighet under Konung Johans 
tid. satt sig emot Liturgiens införande 
och som martyr för sitt nit 16 år lef- 
vat landsflyktig utom riket, derpå af 
Carl IX. blifvit återkallad och åter in¬ 
satt i sitt embete, men kort derefter 
dels för en otillbörlig stränghet i sitt 
embete, dels för sitt tredska och mot¬ 
villiga uppförande mot Konungen , af 
Rikets Ständer den 5 och 7 Februari 1599 
blifvit dömd från ära och embete, må¬ 
ste han framlefva sin öfriga tid som en 
usel fånge på Gripsbolm, der han ock 
efter 9 års fängelse omsider dog i stort 
elände, förtärd af ohyra, hvarefter hans 
kropp blef begrafven i den nära intill 
liggande Kernbo kyrka. 

I Ilvar alla, dessa här nämnda be¬ 
ryktade mäns fängelserum varit, vet 
man icke med någon visshet; dock 
tror man att det varit i den för¬ 
sta halfvåningen, som den tiden kalla¬ 
des Yärnen och innan 1709 års repa¬ 
ration*) varit så byggd, att ufåt varit 

C Se sid, gg, 
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bröstvärn och rum inåt borggården. 
Med visshet vet man dock, att Arvid. 
Ericsson Stålarm och Axel Kurck sutit 
förvarade i den så kallade Fateburen 
eller Klädkammaren i tredje våningen 
af nordvestra rundeln. Ty der upp 
\mder hvalfvet linnes följande skrifvet 
med rödkrita: 

Anno 1600 den 5 Aprilis blefvo 
vi här insatte: 

Tro Gudi alla ting. 

Arvid Erichsso^t 

Till Lindö och Peitz (Prytz). 

Gud vet min lycka* 

Ax el Kurck. 

Till Aniela. 

T'i hafva setat för vår trohet och 
lidit jör våra synder. Konirno härut 
den. 

Tilläfventyrs har samma rum äf- 
ven tjent mänga andra till fängelse. 

Under Lifgedingstiden och deref- 
ter intill år 1765, t4.ll dess Nyköpings 



Slottshäkte härtill blef bestämdt, för¬ 
varades på Gripsholm alla missdådare 
från de härader och städer i Söderman¬ 
land, som hört till samma Lifgedinge. 
Den märkeligaste fånge, som sedan den¬ 
na tid hit blifvit förvist, var den af- 
satte Gustaf IV. Adolph, hvilken hän¬ 
delse, såsom i vår tid föregången, är al¬ 
la bekant. 

Bland de märkeligaste monumenter, 
som förvaras på Gripsholm, kunna med 
skäl räknas de tvenne stora metall-ka¬ 
noner, som här ligga på yttre borggår¬ 
den midt emot stora porten. Dessa ka¬ 
noner höra till våra äldsta tropheer 
och hafva i Konung Johan IIIjs tid blif¬ 
vit tagne och hembragte af den store 
Fältherren, Friherre Pontus de la Gar- 
die, då han i September månad år 1581 
intog Ivanogrod under Ivan Basilowitz 
den andres tid. På den mindre skönjes 
ännu g:ne märken efter styckekulor. 
Den större håller 8 alnar och 23 tums, 
den mindre 7 alnar och 19 tums längd, 
och begge hafva de 7 och 3:åttondels 
verktums caliber, tillsammans skola de 
väga 86 5 Skeppund. I öfrigt äro de 
för sin tid sirligt och väl utarbetade, 
med löfverk a la besque, och hvardera 
har på Ryska en inscription, som i öf- 
versättning sålunda lyder: 
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neml, den större: 

Med Guds Nåde, efter befallning 
af Czarcn och Storfursten öfver hela 
Ryssland, JOHAN JVASILEWITZ, är 
denna bössa, Vargen, förfärdigad 
år 7087 *), af Andrei Tziohoff. 

och den mindre: 

Med Guds Nåde Czar JOIIAN, 
och Storfurste öfver hela Ryssland, 
är bössan Vargen förfärdigad år 
7085 **) af Andrei Tziohoff. 

DrufVorna pä dessa Kanoner äro 
gjutna i form af hufvuden, med upp¬ 
rätt stående öron, stort gap och Långa 
betar, i anledning hvaraf man för likhe¬ 
ten skull, innan inscriptionen blef öf- 
versatt, gifvit dessa stycken namn af 
Galten och Suggan, hvilken benämning 
de äunu behålla. Äfven framåt mynnin¬ 
gen är en sirat, som liknar ett hufvud. 

Dessa kanoner blefvo i Gustaf A- 
dolph den Stores tid hitförda till Grips- 

*) Svarar efter vlr tideräkning mat Sr 1578. 

**; 1576. 
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holm och förärade till hans Fru moder, 

livilken da innehade Giipshdlm som 

enkesäte. Men åren 1722, 1734 och 

1764 förestod dem ett lika öde, som 

tvenne andra mindre, val gjutna metall¬ 

kanoner, hvilka i Tyskland Under tret¬ 

tioåriga kriget blifvit tagne och äfven 

liilförde till Gripsholm. Desse sednare 

nemL blefvo efter Öfver-Marskalk-em- 

betets ordres af den 22 Febr, 1765 af- 

förde till Styckgjutaregårdén i Stock¬ 

holm, för att der omgjutas till mindre 

kanoner för de andra Kongl. slotten, ■ 
Ändtligen förmådde dock några irmns 

verksamma nit för forntida hedrande 

minnen, att rädda de förra från en li¬ 

ka undergång. 

Hvad sjelFva Kungsladugården be¬ 

träffar, så lyda derunder temligen an¬ 

senliga egor. Den består nemligen af 

9 mantal, i fordna tider sammanlaggdä 

af 3me förlaggde byars mark, Marsta, 

Finsta och Betsby, hvaJefter ännu 
några lemningar skola finnas och hvil¬ 

ka än i dag bibehålla sina gamla tomte- 

namn. I förra tider, då slottet var i 

enskiltas händer, och ännu i Konung 

Gustaf I:s tid förmenas dess egor haf-. 

va varit långt vidsträcktare och under 

sig haft ännu många bondhemman, hviJU 
ka 
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ka sedan tid efter annajn på åtskilliga 
sätt blifvit förvandlade. För öfrigt hör 
äfven till slottet en hardt härintill lig¬ 
gande stor och prydlig djurgård, mär- 
kelig i synnerhet af sin vackra belä¬ 
genhet och sin ymniga och herrliga 
löfskog. Intill djurvården stöter den 
stora trädgården, och derinvid åter den 
så kallade lilla eller 01. Christophers 
Humlegård, hvilka äfven räknas bland 
slottets tillhörigheter. Så äfven den 
temligen ansenliga skogstrakt, Kongs- 
hagen kallad, som ligger landväg i, 
men sjöväg blott en half mil från slot¬ 
tet, och der år 1758 om hösten 6 elgar, 
och några år derförut, 1754 äfven om 
hösten, 12 sådana blefvo skutna, af hvil- 
ka Drottning Ulrica Eleonora med e- 
gen hand fällde trenne. Under slottet 
hör äfven Bråtön., belägen 2 och en 
half mil derifrån, i Lenna socken, och 
märkelig i synnerhet af sin herrliga och 
rika Lind-skog, så att till och med ile¬ 
ra gångor ansenlig mängd af unga lin¬ 
dar härifrån blifvit aflemnade till Kongl. 
slotten Ulricsdal och Drottningholm. 
För öfrigt må anmärkas, att sedan år 
1719 Kungsladugården alltid var under 

■arrende. 

Ungefär 1000 alnar härifrån i sydv., 
8 
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på Kungsladugårdens mark och den så 
kallade Tegelhagen *), som genom en 
liten sjövik är skild från slottet, lät 
Gustaf III. år 1777 anlägga Och upp¬ 
bygga Gripsholms Kongl. Bränneri, hvil- 
ket, ehuru nu icke mera i dess fordna 
florerande tillstånd, dock i förbigående 
må nämnas, såsom på sin tid ett af de 
största i riket, så i anseende till dess 
ansenliga och prydliga åbyggnader af 
sten, som öfriga kostsamma inrednin¬ 
gar och anläggningar. Här voro 29 
pannor, som hvardera innehöll från 1,200 
till 5,000 kan-rum, så att hvarje dag 
kunde här afbrännas 76 tunnor säd. 
Tillika var elt vattenverk här inrattadt, 
som genom 6 koppar«pumpar kunde 
gifva 800,000 kannor vatten om dagen, 
med en cistern eller trumma af 200 al¬ 
nars längd efter sjöbotten, hvarigenom 
friskt vatten leddes till verket, emedan 
det närmast landet varande vattnet, i 
anseende till den grunda botten, är 
mest stillastående. 

*) Ända till år 1750 har här varit ett Kungs¬ 

gården tillhörigt tegelbruk, som tillika med 

Ladugården varit utarrenderadt, och gafs i 

arrende derföre årligen ett visst antal tegel 

till slottsbyggnaden i Stockholm. 
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Midt emot slottet, pä en hög bac¬ 
ke, hardt intill Kungsladugården, ligger 
Kernbo gamla sockenkyrka, hvaraf nu 
mera blott de staika, med gammeldags 
murbruk hopkittade giåstensmurarne ä- 
ro i behåll. Sedan tvenne århundra¬ 
den tillbaka, eller ifiån år 1624, då Ma¬ 
riefreds stadskyrka, grundlaggd af Ko¬ 
nung Carl IX:s Enkedrottning Christina, 
blef färdig och invigd, har denna Kern¬ 
bo kyrka icke varit nyttjad *), utan 
qvarstår nu endast som ett gammalt 
monument, i synnerhet minnesvärdt der- 
af, att Riksföreståndaren Sten Sture den 
Äldres ben, som flyttades hit efter Grips- 
holms klosters förstöring, hvilade här 
till år 1577, de flyttades till Streng- 
näs domkyrka, der öfver dem i sedna- 
re tider en präktig grafvård blifvit upp¬ 
rättad. 

Sedan Carl IX. gaf Mariefred de 
första stadsprivilegier, och sedan genom 
samma Konungs Gemål denna stad fått 

*) Undantagande åren 16Q2 —1701, då man 

åter, så godt man kunde, måste betjena 

sig af densamma, till dess stadens kyrka, 

som är i6Q2 af brann, åter blef uppbyggd 

och färdig genom Drottning Hedvig Eleo¬ 

noras försorg och på dess bekostnad. 
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sin egen kyrka, samt tid efter annan de 
efterföljande Konungar genom åtskilli¬ 
ga förmoner och forfattningar befor¬ 
drat dess uppkomst, liar Mariefred allt 
mera tillväxt. Och såsom det har att 
tacka det närliggande Gripsholm för sin 
första upprinnelse, så har staden ock i 
sednare tider mycket tilltagit genom 
Kongl. familjernas och hofvets vistande 
på denna Kungsgård, emedan derigenom 
uppkommit en större tillförsel och af- 
sättning, samt större folkmängd haft till¬ 
fälle att vinna vid flere näringar, genom 
hvilket handeln i samma moh tilltagit* 



på de Skillerier samt Furstliga och an* 
dra namnkunniga Personers Portraiter, 
som finnas på Gripshohns slott, jemte 
korta Historiska och Genealogiska un¬ 
derrättelser om de märkeligastc samt 
mest ryktbare bland de här förekom¬ 

mande Personer. 

Nedre Våningen; 

N:o 102. Nedre FÖrmakti: ' 

t. Lehensgr. Pehr Gustafsson Baner 
till Ekenäs och Tuna, Riddare och Riks¬ 
råd. 

Son af R. R. och Marskalken Gustaf 

Baner till Djursholm och Ekenas och dess Gref- 

vinna Catharina till Stegeholm och Westerwik* 

en dotter ar Svante Sture. Han föddes på Djurs¬ 

holm den 2% Juni 1588» blef år 1611 Kammar, 

heire hos Konung Gustaf Adolph och följde den. 

ne store Konung på alfa dess tag mot Danskarna. 

Ar 1517 bfef han Rikskammarråd, och sedan som 
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Krigscommissorius åtföljde hnn Gustcf Adolph p5 j 
dess råg till Liflnnd, utnämndes derpa 'till-JLindshöf- 

din g. och kort derefrer till GouvernÖr öfver Revel 

uc h Estland. Bl ef år 16 2 ^ RiksRad, tvenne är 

derefrer- ConcellieRåd, då han i 10 år förestod 

Conceiliet under Axel Oxenstjernas vistande pä 

Tysk botten; tillika var han Lagman på Oland 

%£aint of ver Ostergörhlond och Finspånga Bergslag, 

Efter trogna och vigrign tjenster nfled han i Stock- t 

holm år 1644, blott 56 år gammal, t synnerhet , 

har han gjort sig minnesvärd och odödlig genom | 

sin rådighet och sitt mod under retraiten vid j 

Wissjo den ir Febr. är 1612 > da Gustat I 

Adolph frörrade ned i strömmen med siil häst och | 

jemte mänga andra Svenskar råkade i den yttersta 

lifsfara» ej mindre för vattnets djuphet, ån deti 

mångd Danskar, som med Ltåta salfvor förföljde 

Svenskarne anda till brädden af ån. Pehr Baner, 

då hgn såg Konungen. i denna fara, sprang genast 

af hästen, lade sig på isbrädden, fattade Ronun- 

gen vtd handen och hjelpte honom lyckligen upp> | 

ii>en föll i det samma sjelf ned i strömmen, och ; 

räddades icke utan svårighet af sin broder Nils 

Baner. För denna sin behjertade gerning hlef 

Pvhr Baner vid Gastaf Adolphs kröning år 1617 

slagen till Riddare i Rikets Ständers närvaro. 

2. Lehensgr. Bengt Oxenstjerna, j 
Friherre till Ekebyholm och Söderbo, 

.-Sv. Rikes Råd, RiksStallinästare och 

nG^neral-Gouvernör éfv&c Lifland. 
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Soti af Friherre Bengt Gabriels so n Oxen- 

st jer no, Hertig Carls af Södermanland Furstliga 

I Råd, Marskalk och Gouvernor öfver Södermanland, 

Nerike och Wermland, samt dess Friherrinna 

Brita Pos se, dotter af RiksRådet Knut Axels¬ 

son Posse. Haji föddes på Frösviks gård är I 591 , 

och sedan han flere ar studerat vid Academierna 

i Rostock, Wittenberg och Jena, företog han ar 

1611 sina ryktbara utländska resor, genomreste 

först flere länder i Europa, begaf sig sedan öfver 

till Asien, och efter det han der besökt det Heliga 

Landet och andra namnkunniga orter, ärnade han 

sig ännu djupare inåt denna trakt af verlden, men 

blef af Arabiska röfvare ofverfallen, sargad och 

plundrad. Sedan han från denna fara på ett Tur¬ 

kiskt skepp återkommit till Venedig, ingick han i 

tjenst hos Storhertigeti of Toscana, tjente nem- 

ligen ,på dess flotta och bevistade flere sjötråffhii - 

gar med Turkiska skepp och galeier. Sedan be- 

gaf han sig åter ur Europa och företog en vid¬ 

sträckt resa inåt Asien ända till Babylon och den 

Persiske hufvudstaden Ispahan, besökte Schach A. 

bas I, i dess läger, en of Persiens största Regtnrer, 

och blef af honom med mycken gunst ansedd • 

begaf sig derpa bort till Indiska hafvet, derifrån 

3ter tillbaka till detFörlofvade Landet, vandrade så 

utmed Röda Hafvet till Gaza, genomtågade Arabiska 

Öknen Etham, och så förbi Röda Hafvet till Egyp¬ 

tiska hufvudstaden Cairo, besåg derpå Epyptens 

a!la förnämsta orter och städer, for sedan genom 

Palestina ril!baka till Tyrus och Sidon, besökte 

derpå dc Grekiska Öarna i Archipdsgen, o<;h åter- 



kommen till Europa genomreste han annu en 

gång nystan alls dess länder e>ch riken. Efter nio 

Srs resa kom han anteligen hem til! Sverige 1620* 

Han ar med allt ska! kallad Res are Bengrt, un* 

der hvilket namn hnn ar kand i de berättelser, 

som inom de gamla familjerna bibehållas. Urom 

sitt modersmål kunde han med fullkomlig färdig, 

het tala och skrifvn 7 språk, hvaribland Spanskan, 

Persiskan och Turkiskan. Men som han icke re* 

Ste blott cf en fåfäng nvgirighet, utan i synnerhet be¬ 

mödade sig om att lava känna folkslagens seder, 

Jagar och regeringssätt, återkom han till fädernes¬ 

landet med en rik skatt af samlade kunskaper. 

En sådan man, med så vidsträckt forfarenhet och 

forvärfvad verldskännedom, var i bog grad välkommen 

hos den store Gustaf Adolph, som ock brukade honom 

i många vigtiga forrättningar samt beskickningar 

till fremmnivde hof, och sedan srtte honom till 

Gotivernor ofver Riksstaden Augsburg samt de 

©fiiga städer och landskapet*, Konungen hade i Schws- 

ben intagit. Efter Gustof Adolphs dod fÖrordnadeS 

han till RiksStallmästare och GeneralGouvernor ofver 

Lifland och Ingermanland , hvilket einbete han 

i- fjere år med heder och värdighet förestod, till 

dess han år 1641 kallades till RiksRåd , men 

dog tvenne år derefrer, och ligger begrafven i Jä- 

ders kyrka i Sfidermnnlnnd. Han vår allmänt 

aktad for sin gudsfruktan, nit ocb trohet i sina 

emheten, for sin vidsti^ckta lärdom och sin behag- 

lighet i umgänge. 
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3. Lebensgr. Pehr Olofsson, 
Dalkarl och Riksdagsman, märkelig der- 
af, att han varit en af faddrarne vid 
Carl X1I:s dop. 

4. "Lebensgr. Anders Mattson, 
Taleman för Bondeståndet vid 1778 
års Riksdag och vittne till Gustaf IV* 
Adolphs dop. 

5. Engelbrekt Engelbrektsson.' 

P Den samme store och namnkunnige Bergs¬ 

mannen, som under Calrnar-unionen och Konung 

Eriks af Pommern regering, år 1432 steg i spet¬ 

sen for den hårdt förtryckta Da?-aiImogen, inom 

kort tid, med förvånande hast intog alls rikets 
s!ott och fästen, förjagade de Danska fogdarna och 

Befallningsmånnen, väckte åter nationens krcft och 

med detsamma hoppet om räddning mot både 
utländskt och inländskt förtryck. Han år de^ 

som bröt banan for de efterkommande Sturarna och 

deras efterträdare Wasa-Konungarna. Hans bedrif¬ 

ter och hans handlingar förtäljas af Historien^ 

hans död år 1436 på en holme i Hjefmaren, som 

efter honom är kallad Engelbre&tsholmen, har äfven 

blifvit ett ämne for Tragedien. Engelbreckts 

ansigte utvisar styrko och kraft, och ett långt skägg 

pryder den väldige mannen. 

9 
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6. Abraham Le j onh nfv it <3, Fri¬ 
herre 111 Nynäs och Herre till Ekeberga} 
Riksråd, 

Som ung var han Page hos Konung Carl IX, 
reste sedan, ar 1600, till Holland och Frankrike 

for att la ra krigsväsendet, he mkom årer efter 4 

§r, ingick da i Carl IX:s tjensr, och tjente honom 

både i frid och strid, inom och utomlands, troget, 

ridderligeil och man ligen, ty i kriget både mot 

Danmark och Pollien bevisade han en utmärkt 

tapperhet, och i beskickningarna till England, 

Skottland oc*h Frankrike uppförde han sig med 

klokhet och skicklighet. Han bief derföre Friherre 

Sr i610, fyra år derefter Lagman i Nerike o.ch 

Ståthållare ofver Arboga och Köpings lån; är 1617 

btnifnndes han till Riksråd, men dog barnlös redan 

det följande året i sin båsta ålder, blott 35 år 

gammal, och ligger begrafven i LiJIkyrka Kyrk* 

i Nerike, Han var son af Erik Abrahamsson 

Lejonhufvud, Riksråd och Lagman i Nerike, same 

dess fru Karin Soop, dotter af Åke Haialdsson 

till Tidon. 

7. Ludvig Fabritms, Öf^, LiQUtnant 
och Kongl. Svenk Envoje, 

Han var född pS fåstet Oranietl i Brasilien 

Sr- 1648 5 son af J o h. Georg Fa b r i t i u s. Med, 

Doctor och Professor vid Acadermen i Leyden, 

samt dess fru Elisabeth Funck, Först in. 

gick den unge Fnbritius i Rysk krigstjensr, slet 1 



mycket ondt, b!ef vid Astracans ofvergang Sr 1665 

fangen af de Donauske Kossaker ne, såldes sasoui 

slaf tvenne gånger, men köptes ändtljgen fri uti 

Hispalian år 1671 af den Holländske Envojén* 

Sedan ingick kan åter i Rysk tjenst, men tog där» 

ifrån nfsked nr 1677 såsom Öfv. Lieutnant, Il var- 

efter han begaf sig ofver till Sverige, blef ock af 

Konung Carl XL antagen och forst utnämnd till 

Svensk Envojé i Ryssland, sedan gjorde han tre 

sårskilro resor till Persien i handelsårender och atei* 

kom sista gången 1700. Denne mannens många 

och besynnerliga öden förtjena att låsas uti den 

sdrskilta lefvernesbeskrifning, som ofver honom ar 

utgifven. Han dog i Stockholm 1729, o#h ligger 

begrafven i Sr. Ulrica Eleonora kyrka. 

8. Christopher Polhem, Com* 

merce-Råd och Commendör af Kongl* 

Nordstjerne Orden* 

Hos detta storn, utmärkta kraftsnille stå de 

Svenska bergverken och manufacturerne i evig; 

förbindelse. Det var han som genom en sinnrik 

och djupt uttänkt bergsmachiue, till ovärderlig 

båtnad för Bergslagen, lättade den hittills kostsam» 

ma malmuppfordringen så vid Fahlu som andra 

grufvor. Han afven ingaf till Carl XII. första 

forslaget om stiftelsen af ett Laboratorium Me- 

chonieum, der alla modeller skulle förfärdigas, och 

sjelf vid Stjernsunds bruk anlade han ett manufnctc* 

rie af inrikes materialier, jern , stå T, koppar och 

messing, och ej mindre mängden af hans machiner. 



än cfen djupa uppfinningskraft som dem skapad^ 

Väcka ännu i dag forundran. Han genom sina 

nya uppfinningar förbäftrade äfven ansenligen de 

Svenska yllemanufacturerna, och i hushållningens alla 

grenar skapade han nya hjelpredor. Då han ar 
I712 vistades i Carlscrona, der han gaf Lycfeeby 

Cjvarnar en saker halldam , hviiket hittills aldrig 

fyckars någon byggmästare, och på samma gång 

Jnbamtade kunskap om den föreslagna dockbygg¬ 

naden, föreslog han 8tt dockan skulle sprängas in 

i sjelfva hållebärget och vattnet under påstående 

arbete uppdämmas, hviiket stora ododeliga konstens 

mästerstycke han ock inom ett år fulländade* 

Den mästerliga Söderströms slussbyggnad i Stock- 

Iiolm fullbordades ock genom hans djupa konst 

och under hans inseende på ett år. Han påtog 

Sig att inom 5 år fullborda den så kallade Troll- 

Jättebyggnaden, och det emot en vädergåilning 

150,000 Dalr Kppmt. Och ändtligen, då mnn 

i748 angrep detta verk, främjade Polhem det 
Sanska mycket genom sina råd, planer, modeller 

och ritningar, ehuru han da sjelf var kommen till 

en hog ålder. En outtröttlig sinnesstyrka, en 

^jup, outtömlig tanke- och uppfinningskraft och 

*n drifirande hog att gagna, utmärker Polhems 
^.ela lefnad. Och denne store odödlige man var 

odd af fattiga föräldrar i Wisby stad, och måste 

12 års ålder, sedan han förlorat både sin far 

°ch farbroder, tillbringa andra 12 år i herrskaps. 

tJenst, dels som Gårdsskrifvare, dels som uppbörds, 

inan. Men under denna tid började han, endast 



le c! dl af sitt snilles kraft, ött inrätta en Fullkomlig 

snickare-, svarfvare- och smedje- verkstad, och då han 

hårde sägas, att det vore bocker skrifna på Latin, 

hvilka innehollo en ting som kallades Geometri» 

andre som lärde en utråkningskonst som kallas 

A i ge b ra, och ännu andre som afhandlade Me- 

chanik, rådforde han sig meden Prest om 

genaste vägen att “lära Latin, fick ert Latinskt och 

Svenskt Lexicon, lärde sig det utantill, accorderade 

med en i granskapet boende Prest, att gi honom 

Vidare tillhanda, mot det att han, Polhem, lofvade förära 

honom ett ur, som skulle slå beia, hslfva och 

fjerdedels timmar, visa dag och datum med ny 

och nedan. Ounöttlig gick han hvar dag halfan- 

nan mil fram och tillbaka till sin lärare, i hvad 

väder som helst, och bragte det änteJigen derhän 

genom sin ihärdiga flit, att han kunde besöka 

Upsala, der han i den lärde Professor Spole fann 

en ädel gynnare och handledare, men grundade 

dock sin egentliga lycka, då han genom sitt snille 

lyckligt bragte i gång det namnkunniga konstur» 

Som var uppsatt bakom altartaflan i Upsala dom" 

kyrka och redan då i joo år hade stått ofårdigt, 

utan att någon urmakare tilltrott sig att lägga hand 

vid detta konstrikt sammansatta verk. Polhem var 

född år 1661 och dog år 175 r, nittio år gnmmaL 

beundrad och högt aktad for sitt snilles kraft 

och sin nyttiga verksamhet, både inom och utofr> 

lflnds, både af samtid och efterverld, Hans farfader 

hade varit en Ungersk Adelsman, som for religionen 

skull flyktat från sitt fädernesland och satt sig 
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ned i Pommern. Polhems fader, Wullf Ch ri¬ 

st opher Polhammar, var Handelsman i Wisby* 

9. Joh. Henr. Vo i g t, Lärd, Astro¬ 
nom. 

10. Gregorius Francis c as Du- 
rietz, Kongl. Sv. Archiater. 

Han var född i Aras i Flandern ar 1607, 

och harstammade of gammal adel i Frankrike. 

Blef Med. Doctor i Salaminca i Spanien, sedermera 

Professor i Frankrike och K. Ludvig XlV:s Lif- 

medicus. År 1644 kallades han af Berrgt Skytte 

tiil Sverige, blef Drottning Christinas Lifmedicus 

cch fick sin lon af ett kloster i Bremen. Seder¬ 

mera blef han Cnrl Gustafs Archiater och adlades 

165X. Han var den förste Preses- i Collegio 

Medico, var en -stor Grek, en lård och snåli man 

cch på sin tid högt aktad. Åldrig tog han af sig 

hatten for de stora herrar ne. På våra Svenska 

ApotTieker lefver ånnu hans namn, genom det så 

kallade Dur tet z Modervatten. Han dog i Stock* 

hoim år 1682. 

11. Carl Michael Bellman. 

Hon var fodd i Stockholm ar 1741, och dog 

äfven der år 1796. Hans minne åi ånnu friskt, 

och ingen år vål i Sverige, som ej, vore han 

dn ock okunnig om Bacc/it' Tempel och Fredman* 

Epistlar och Sånger^ dock åtminstone hört talas om 



den odödlige nnrlonal - Sångaren B e-Um a n, eri 

verklig narurens Skald, som i Sverige aldrig hoft 

sin föregångare och sannolikt aldrig far sin efter¬ 

följare. 

12. Luciclor eller Lasse Jo¬ 
hansson. 

Xfven en ryktbar Svensk Poet, som -lefde | 

XVII äi hundrader. Han egde af naturen' ett qvickt 

Snille och sk ref med mycken lår t het vers, metl 

Utan all granskning, urskiilning och smnk, ty han 

skref dem vid olbågaren på bordet och kastade 

tankarna på papperet såsom de foflo honom in, ocft 

dervid blef det* Hans skaldeftycken åro utgifna 

tmder titel af Helicons Blomster, plockade och vid 

åtskilliga' tillfallen utdelade af Lucidor den Olycklige# 

Han var född år 1650 och förmenes vara en 

naturlig son antingen af Amiralen Strusshjehit eller 

flhherren Grefve C. G. Wrangel. Som Student 

fakade hnn i något for nårft bekantfknp med en 

adelig Jungfru, ett brott, som den tiden räknades 

for ganfkst flört och borde hlrdeligen beftraffas. 

Konungen mildrade dock ftraffet på Hofrattens 

föreflållning, att Lucidor hade ett fådant ingenium9 

att han kunde sig evertuera och med tiden gon* 

lycka. Vid Landshofdingen Baron Conr. Gyllen, 

ftjernas brollopp år 1669 författade han en biol- 

Ispsflcrift under titel af Giliare Kval, men hade 

ej båttre lycka med fltt fnillefofter, ån att h3n i 

anseende till de fria, Rotande och ohålvifka utläteL 



fer der förefcommo, hlef kaftad i fångelfe, tmdcf 

Iivilken tid b an tröttade fig med en mårfcelig Ode, 

fom börjas falunda. 

Skulle jag forja, då vore jng tokof, 

Fnttån det ginge mig aldrig få flått: 

Lyckan min kan fuller fynas gå krokot. 

Vakta på tiden, hon lår full gå ratt. 

Denna Lucidor blef på Munkens kallare { 

gtockholm med vårjan genomftungen af en Lieut- 

nont vid namn Storm. Han dog dock ej flraxf 

utan lefde få långe, att han fick famla fina tankar» 

hvarunder han författade den Pfalrnen fom under 

N:o 406 finnes i var gamla Pfalmbok. Detta: 

ikedde år 1674. Åfven hålles han for ()fyei> 

fåttare öf Pfalmerna N:o 407 och 409. 

13. Adam Been, Cabinettsmålare. 

Han var Sachfare och inkallades a£ Konung 

Carl XI. till Sverige; ar mycket berömd fåfom ini- 

aiatui -målare. 

14* Beata de la G ar di e, Grefvin- 
«ia till Wisingsborg. 

15. Catharina Ebba Horn, Hof* 
Olästarinna» 

Dotter af R.R. och GenerokGouvernören FrU 

herre Bengt Claeffon Horn till Åminne och 
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Åkebyliolm, famt gift med Riksrådet JSrefre Axel 

Baner. 

16. Anna Kruus, Friherrinna. 

Yngffa dottei* af Öfrerften Friherre Lars 

Kruus ti!! Gudhem, Karckus, Ruin m. m. famr gifj 

med Landsliofdingeti ofver Upland Claes Hermansson 

Flemming, Friherre till Libelitz, Herre til»! Willnås^ 

Hermanfari, Lundhy, Aggaio, Hdmsånger, Ljung, 

Bo, Tuna, Afpenas, Tyningso och Saris. 

i%. Jeanne d’Arc, eller Jungfrun 
af Orleans. 

Den namnkunniga Orleanfka Flickan, fom i 

dess meft blomftrande ålder, hänförd» fåfom det 

formenas, af andeligs syner och en brinnande an* 

dakt, tog på fig harnefk och hjelm, begaf fig tilj 

Franflca armeen, uppeldade, anförde da Frariflc* 

hararna, fegrade ofver Engelsinånnerna, raddade 

derigenom det nedflagna Frankrike från undergång 

och fladgade Konung Carl Vilts thron. Men t 

belägringen af Compiegne den 25 Maj år l43o 

tdef hon tagen till fånga, och lemnad åt Jean de 

Luxenbourg, hvilken, då Carl VII. ej tog ett enda 

fteg, fö* att rädda fin heroifka Belhyddorinna, 

iålde henne till England f6r io,coo Livrés. £«* 

gelsmånnen, gladare ofver denna fångft, an om de 

hade erofrat hela Frankrike, ftållae f enlie infor 

m Inquifitidnsdemftol 9 der hon ankkgödes såsom 

A# 
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Trollpacka, Spåqvinna och falfk PropbetifTa, och fom 

fådon dömdes ött iefv^nde hrånnas, hvilken dom 

afven giclc i verkftållighet den 30 Maj 1431. 

Sådant var vid V9 drs ålder denna undransvårda 

flickas f]ut, som fpelat en få flor role på verlds* 

tbeatern, fedan hon förft fom Piga tjent på ett 

vårdshus, och allmånt var beryktad for fin fkonhet 

och högaktad for fin årbarllet. 

18. Lebensgr. Kejsar Ferdinand 
III. 

Son af Kejsar Ferdinand II, uitder hvilken 

det 3c-ånga kriget börjades. Det var denne Fer-? 

dinand II, fom vid Nordlingen anförde den Kej* 
Ärliga arméen, då Svenfkarne ledo det vidt namn¬ 

kunniga nederlaget. Han blef Konung i Ungem 

i Fobin en 1627,* och år 1637 efterträdde han 

sin fader i Kjesave-värdigheten*. Under honom slots 

den Westphaliska freden. LikvSFbar häii, få långe 

han lefde, ett fiendtligt finne möt Sverige, få att 

han mot detfnmma i "gick med Pohlen ett förbunet 

év 1656. Men det följande aret afled han, 49 år 

gammal. 

ig. Maria Anna, ofvannämde Kej- 
sar Ferdinand III:s första genaa], och 
dotter af Konung Philip III i Spanien. 

CO. Ch ris tina Eherh ar dina, Kori- 
ting August ll:s i Pohlen gemål, och dotter 
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till Marltgrefren af Brandenburg*Culm- 

-bach. ’ 

21. A Le xa nder, Prins af Meli te o ch 
Georgie.' 

Denne man, .Chef for det Ryska artilleriet, 

. bl ef fången i det namnkunniga slaget vid Nar va 

den 30 November 170q, 

22* Philippus AmreolusTheo- 
phrastus Bombastus Paracelsua 
von Hoh e nh e i E r emi t a. 

Denne allinanpberyktadé Guldmakare, Svårmare 

pch Charlatan, sojn foregof sighaha återställt rny 

riflder picunjskor ifrån de -obotligas te sjukdomar, 

som genom sitt p niver sa Warl< pme.de J förmådde upp¬ 

väcka de dodo, och genöln siiirelexjr propiietaris 

. kunde förlänga mennisknns litsrid till 6ooår;han, som 

, af him m£ Jen sade sig hafva erhållit fattighet att 

sjelf valja sin dodsftund och sitt dödssätt, afled 

dock, sedan hon på sin kiopp erfarit följderna af 

sina grpfvqr Utsvafningar, i aurrd, elände och 

fornkt, i staden Salzburg den 24 Septemb. j541, i 

sitt 47 års ålder, Hans obildade smak och hans 

beständiga umgänge med menniskor af de lägsta 

klasser fprderfvade i grund hans seder, afvensom 

hans foimenta mångkunskop gjorde hono-m till den 

största storsk ry lare i ver Idet v Han kringströ k al]n 

landev och gjorde öfveralit mycket huller med sina 

pölliatiykurer, som ibland på ett •> förvånande sate 



lyckades, men oftast slogo så ur* att fiknnen ma* 

ste hals öfver hufvud rymnia orten, ty hans Lau* 

danum, detta undergörande universal-läkemedel> 

hvaröf han gjorde så ftort våseml*, var etc starkt 

©piat, som vai for ögonblicket i många fall koojöe 

dampa eller dofva sjukdomen, men vanligen hade 

elaka följder. Han var en tid Medicin se Professor i 

Basel, men måste snart for sina misslyckade curer, sitt 

Plumpa uppförande sin liderligä {fefnåd rymma 

orten. Han s%es i sin ungdom hafva blifvit ca» 

utrerad, men tilläfventyrs år deblott en saga, som 

Uppkommit devaf, ort han på de flesta poitiaiter 

föreställes utan skdgg* 

§3. Peter Paul Rubens. 

Den ryktbaraste af alla 'Nederländske målare 

vsr född i Anrwerpen 1577 och dog 1640. Den 

mest fullständiga samling af Rusens målningar 

eger Cahinettet- i Dihséldorff Åfven i det Kongl. 

Svenska Galleriet finnas fiere af denne måstares 

hand. 

04. Antonius van Dyk, 

Var Rubens mest utmårkta elev, född i Ant* 

werpen 1599 och död 1641- Han blef ef Konung 

Carl I. i England slagen till Riddare af Bath-or- 

den, och de förnämste taflade med hvarannan ntt 

hedra hono?ru Van Dyck gifte sig med ett för¬ 

nämt Engelskt fruntimmer och lefde på allt sått 

yppigt och stort blott af de summor^ han inbragte 

v 
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f6r sina mänga, präktiga och nllmant eftersökta 

t a flor. Den srora stilen i Poitraitmålningea da¬ 

nades egentligen forst af honom. 

Utom de nu uppräknade fes hår åfveft r*ne 

mam-poi trailer, om ii vilka ej mera år bekant, än 

otr de åro målade af Hof-cavsilleicn Sparre i Kon- 

öng Jgfiöfi III:? tid* defsutom portrait af en 

vild gosse funnen, i fkogen vid Hannover, samt 

énnu pör andra, mindre anmärkningsvärda perfoner, 

N:o 103* Nedra Run de 1 n, 

1. Gutaf Actölph och Ebbai 
Brahe tillsammans på en tafla. 

På frånsidan af denna tafla står: 99 Dotter af 

c‘Riksdrotsen Magnus PehrssoxN Brahe och defs form 

4tftu Brita Lfjonhufvud; fodd 1596, gift år 161S 

4<med Fäitheiren Grefve Jacob m ia Gardie* Dod 

“1674/* 

“ Denna gamla cch då illa medfarna målning 
“fann jag C. Gust. Tessin år 1769 uti Gasrgifvare- 

tf(gården Råå.vid Medevi. Reparerad af Frid s b erg.‘‘ 

2. FredricI., Konung i Sverige 
och Årfprins af Hessen-Cassel, 

Såsom formåld med Ulrica Eleonora, når* 

måste arfvingen till Kronan efter defs broder Carl 

Xll;s död, bief Fredric genom Ståndernec för* 



en in g 'tlen 24 Mars 1720 ,förk!ai;nd för Konung i 

t$v;erige och krom den g Maj T. å* Han både 

ma ngn geda och vackra egenfknper samt förenade 

med ett uppodladt vett inycken fotfarenhet i krigs- 

vetenfkapen. Var född den 17 April 1676^ och af- 

led deiV'2’5 Mars 1751» nåh* 75 år gammal.' 

/ • * - ;■ ‘ -V1 

3. Chri st i an I. , Konung i Danne* 
ynåtk/Sverige och Norige, 

Han hårftammade i rätt nedftSgande iipia frän 

EI i ni a. Jr f. > Grefve af ;(>|fkrihörg, fom lefde vid iår 

1100 oeb var gift med Rechenso, dotter aflda, 

EvdJWolåtat var I<qJfår,-« F^e»ric l\hs lipprsdolter och 

Pafven L^q I^;s syf^erdotter- SjHf är. debliefjfiafltffii 

närmefte Stamfadern for det Svenfka Kbngl. Hu« 

fet nf Oldcmburgfka Itommen, ty fr^n -honoin, på 

manliga fidan, i feinte led och ratt nedffigande 

liniäy håiflammar A d ol p h Fred ric, fom b!e£ 

Konung i Sverige 1751 och-var fader till Carl 

Xlll. Samme Chriftian ar ock ftamfader för 
Christina af Hoifteir», som var Guftaf II Adolphs 

moder, åfvensom for H e d v i g El e o n o Va*, fom 

var formåld med Konung Carl X Guftaf och va i- moder 

till Carl XI. Efter fin moderbröder Adolph VIII, 

fom var Hertig i Schleswig och Grefve af Holfrein, 

irfde han är 145:9 desfa länder, fom fedan den 

tiden i mer aen 300 år varit den Oldenbtirgfka 

familjens arfiånder. Denne Chriftian år en af de 

namnkunniga Unions - Konungarna. Han blef 

liemligen efter Chriftcphers af Bajern dod, hvilken 

var Konung öfver hela Norden, förft af Danfkarns 
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Sv 1448 vald och inkallad till Konung', i Danmark, 

derefter, år 1450, blef han afven Konung i Norigé, 

och fist 1457 åfvcn i Sverige, da Erkehifkop Jons 

Bengtsson fatte fig upp mot Konung Carl Knuts¬ 

son, och tvang denne att flykta till Danzig. Men 

da Christian lar fora1 fohmré Erkehifkop fången till 

Köpenhamn, grepo Wafar och Oxenfljernor till va¬ 

pen, och Carl kom åter på thronen 1464. Icke 

deftornindre,- fedan Erkebifktfjten Ster ftuppit lös^ 

måfte Carl innu en gång nedftiga från thronfen.' 

Dock kom Chriftian aldrig mer till regeringen i 

Sverige». rv Carl Knuffson kom annu en gång i 

besittning af fin Konungsliga ratt, dog ock forn 

Konung 1470, och efter hons dod blef hnns fy- 

fferson Sten Sture den Aldre vald till Riksföreftåri' 

dare, och denne med fin förfigtighet och tapper* 

het afbojde alla Danfkarnas anlaggningar- Chri- 

fti3n var född 1426 och dog på Köpenhamns flot* 

3481, 56 år gammal. Han ligger begrafven 1 

Roskild.. Han var, åtminftone for Danmark, en 

liuld och god Konung. 

4. Konung Hans eller Johan I. 

Afven eo af Un ions-Konungarna. Han var 

aldfte fon af den föregående Cbrifiian I. och blef 

«fter defs död Konung i Danmark och Ncrige^ 

valdas ock 1433 till Konung i Sverige , men kom 

der icke till regeringen forrån år 1497, då Sten 

Sture åndtligen nödgades att vika för de mågtige 

jnhemfke berrarnes afund och orofigV årelyiflnad. 

Men redan 4 år derefter, eller 1501* blef Johan å- 
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ter förjagad från Svenflka thrdmjn, erfTdet fSr fl!!- 

tid, ty Sturarne, Sten den åldre, Svante och Sten 

den yngre, utehöllo honom -derifran genom fin 

tapperhet och klokhet, johan var född 1455 och 

dog den 20 Febr. 1^13. Han år,i Danfka hifio- 

rien högt berömd fåsom en god och alfkad Ko¬ 
nung. 

5. Konung Christiern II., kallad 
Tyran. 

Han rar fon af förenåmnde Johan T, ocfi upp* 

fleg efter fadrens dod på Danmarks och Noriges 

thron inen ehuru redan 1499 vald till fin faders 

efterträdare äfven i Svenge, kom han dock der* 

jfiådes icke till regeringen förrän 1520, då han 

kort derefter, fnmma år, dränkte Calmar-Union 1 

blod genom det namnkunniga blodbadet på Stock* 

holms Stortog. Ty han blef förft afsätt i Sverige 

1521, och fedan i Danmark och Norige 1523* 

Denne Konung, fom regerat öfver 3:ne riken fornt 

var fvåger med den mågtige Keisaf Carl V. och 

lade många flågtingar och bundsförvandter, måst© 

tillbringa de 27 fifta åren of fin lefnad i faugelfe* 

dels på Sunderborgs dels på Ksllundborgs flott* 

| sjutton år af denna fin fångelfetid fatt han i ett 

fUm, fom var igenmuradt på alla fidor, så att 

andaft genom en liten glugg mat inftacks ät honora^ 

®ch någon fkymt of dag inträngde. Och dock 

ttpplefde han en ålder af 78 år. Han var fö di 

den 3 Juli 14g 1 ecfc dog den %2 Jan. 1559. 

Ckri* 

J 
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6. €h r i s t i a-n III., Konung i Dan« 
öiatlc och Norige. 

Sonfön den ofvannamnde Chrifiiatt 

L (fe 3), ty denne hade 2:ne foner t den ald* 

ile, lohan I. (fe 4), efterträdde fin fader * den yn. 

gre* Fredric I, blef Konung efter fin brorson, deti 

beryktade CbriftiéVfi II. (fé 5)4 DA Fredric dog* 

kom denne Chriftian III., Fredrics aldfte fod, på 

Donfka throneii 1 531, och det fornamligaft genom 

dess fvågers, Konung Guftaf I:$ i Sverige, kraftiga 

biftånd. Chriftian begaf fig oek fjelf till £to$M 

fiolm och perfonligen tackade Guftaf Ié for defs 

fk)!a KjoJp både med penningar cch krigsfolk. 

Chriftian III. i Däntnark vav fåledeS famtidig Ko¬ 

nung med Guftaf I. i Sverige; mellan dem lieWv 

Ikade val eil beftåndig fred; dock var foibaL 

landet ofta nog kinkigt och fortroendet icke 

fardeles ftort^ Emelleitld då Chriftian III dog 

NyårsdagetV år 1559, och GdftVf . I., fom då. 

sjelf gick på grafvens brådd ,* fick tidning eferbro, 

forjde han uppiigtigt fin fvåger och yttrade defsa 

mårkeliga ord t År det fant> då mifte Danmark en 

cfirifien Konung^ och Sverige en trogen granne, och 

den fom mifer en god granne, han mifler, mycken 

fröjd och ro, Chriftian var 5Ö år gammal* Hat? 

ligger begrafven i Roskild. 

7. Elisabeth, Drottning af Eng^ 
land. 

. ~j 



Denna flora Drottning hor England att tack* 

for många goda författningar. Hon främjade d*u 

Reformerta religionen och lade forfta grund till 

Englands ftora fjomagt. Bland henne& inånga friau 

i-e ar Konung Eric XIV. i Sverige i fynnerbet* 

inarkelig, och detta hans frieri mycket namnkun¬ 

nigt i Svenfka Hiftorien. Elifabeth regerade i 44 

ar, ,och dog ogift, 70 år gammal, den 23 Mars- 

1603» 

8. Leopold Wilhelm, Erkeher* 
tig af Österrike. 

En broder till Kejsar Ferdinand III. och an* 

lorvandt till Konung Sigismunds af Sverige och 
Pohlen begge gemåler; Bifkop till Strosburg och 

Pasfau, Haiberftadt och Oimiitz, famt Tyfka OidenS 

Storrnäftare. Fodd 1614 och dod 1662. 

9. Adol ph, Hertig till Schleswig* 
Holstein- Gottorp, 

Sonsons fon af Konung Fredric X. 5 Danmark 

och fon of Hertig Johan Adolph, Konung Adolph Fre- 

drics i Sverige farfars forfader. Han b lef fårad £ 
det flora flaget vid Leipzig 1631 och till fängatagen 

af Svenlkarna. Dog fainma år, 31 år gammål. $ 

*0. Christian Albrecht, Hertig 
till Schleswig- Holstein- Gottorp. 

Son af Hertig Fredric III till Schlesw. Holfh 

€ott* och en broderfon tiU den föregående* Dm? 
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tie Ch riftl nn Al b r echt lr Konung Adolph Fredrics 

farfader och broder till Drottning Hedvig Eleo¬ 

nora, Carl X:s Gemål. Han var Bilköp till Lubeck, 

men blef år 1659 efter fadrens död regerande Her¬ 

tig. Tvemte gånger måfte han dock rymma Hertig" 

dömet for Konung Chriliian V. i Danmark, och han 

blef åfven en gång af lamme Konung tillfånga 

**gen. Men éfter tråffad förlikning 1689 regerade ha 11 

* iugn tijl lin död 1694. 

11. Fredrica Amalia, före* 
nämnde Christian Albrechts Gemål. 

Hon var dotter af Konung Fredric III. i Dan¬ 

mark. FörgfldHes har på en tafla tillfammans med 

fina j:ne barn, neinl. 1) Sophia Amalia, iom 

bief formåld med Auguft Wilhelm, Hertig till Bra-, 
Unswig Wolfenbyttel } 2) Hertig F redr ic J.V.,'Ioiil 

efterträdde lin fader i regeringen, formåldes med 

Carl XI:s dotter Hedvig Sophia, var med Konung 

Carl XII. på fålttoget i Pohten och ftupade i flag«c 

vid ClilTau den 9 Juni 1702. oeii 3) CnrUtia» 
Augulljfom efter brödrens dod blef Adminilirator • 

i Gottorp famt Bilköp till LUbecl>- Eutin, och ar 

honung Adolph Fredrics fader. Denna Fredrica 

Amalia år fåledes famme Konungs farmoder. Hon 

dog den 22 Hec, 1755. 

12. Hedvig, född Prinsessa af 

Holstein, och gemål till Hertig August 
af Sultzbach. 



Derrna Hedvig SvDrottning Eleonoras faller, 

åfvenledes fafter till Konung Adolph Fredrics far» 

far Hertig Chrillia» Albrecht (fe 10) 5; ty hon var 

dotter af Hertig Johan Adolph of Sch!, Holst» 

Gott. och broder till Hertig Fredric 111, Död 

1657. 

15. Hedvigs Gemål, Hertig August 
af Sultzbach, 

Furfleridömet Sultzbach ligger i 6fre Phaltz, 

Denne, AuguflL var född och dog I6J7» 

Han bekände fig till den Evangelilka låra», 

14. 15, Prinsessan Sophia Au» 
g ti s t a af Schleswig- Holstein- Got* 
torp, jemte hennes gemål, Hertig Johan 
öf Anhalt Zerbst, samt deras 5 barn. 

, Denna Sopbi a Au gufta år en dotter tillHer* 

tig Fredric III af HoMein, fåledes en fyller till 

Svenfko Drottningen Hedvig Eleonora. Hon hade 

med (in gemal 13 barn. Var född 1630, föi- 

måld 1649 och död 1680, 

. *6. 17. Fredric VI., Markgrefve 
af Baden, jemte dess Gemål Christina 
Magdalena. 

Denna Chrillina Magdalena år dotter 

*f Phaltzgrefve Johan Casimir, och fålecfes fyller 

till Konung Carl X Gullaf. Hon år tillika 

en dotterdotter af Carl IX:s dotter Catharina, och 



fjelf Konung Adolph Fredrics morfaders mor. 

Född 1616 och dod 1660» 

18. 19. Fredric Magnus och 
Carl Gustaf, IVXarkgrefvar till Badeni 

Söner af de föregående (Fredric VI och 

Chriflina Magdalena). F redric Magnu sär Konung 

Adolph Fredrics morfader; han var förmäld med 

Drottning Hedvig Eleonoras fyfter Augufta 

Maria, dotter af Hertig Fredric III. Gjorde ål’ 

1669 en refa till Sverige. Dog 1705, 62 år gam» 

mal. Carl Gu fl af dog 1703. 

20. 21.Christina och Catharina 
Barbara, Markgrefvinnor till Baden och 
Hochberg. 

Syftrar till de begge föregående, och döttrar 

af Fredric VI och Carl X:s fyfter Chriftina Mag", 

dalena (fe 16. 17). C h riftina var 2:ne gånger 

förmäld, för fl med Markgrefve Albrecht till Bran» 

denburg, fedan med Hertig Fredric af Sachsen 

Gotha. Född 1645 och dod 1705, 60 Sr gam- 

mal. Catharina Barbara var Canonissa till 

Herfort, 

; 22. Carl Magnus, Markgrefve 
till Baden. 

Farbroder till de 4 föregående, och broder 

till Markgrefve Fredric VI (f? i6)« 



23- Magd a lena, Phaltzgrefvinnai 
af Pxhen, i dess 23 åx^s ålder. 

Denna Magdalena ar Konung Carl X Gu* 

ftafs farmoder fanit Konung Adolph Fredrics mor* 

fars morfaders mor, dotter flf Hertig Wilhelm till 

Jtilicb, Clevc och Bergen, fnmt förmäld med Jo¬ 

han den Äldre, Phaltzgrefve vid Rehn till Zwey- 

brucken, Fodd 1553, och dod 1633, 80 år gam¬ 

mal. 

24* 25. Fredric Casimir till 
Zweybriick- Landsberg, samt dess Ge» 
mål Amalia, Prinsessa af Oranien. 

Denne Fredric C a f i m i r år Konung 

Carl X Guftflfs farbroder och en fon af den för¬ 

utnämnde Magdalena. Han var fodd 1585: och dåd 

1645. Hans Gemål Amalia var Grefve Wil¬ 

helms till Nassau 5: te dotter med dess tredje ge¬ 

mål Charlotta, Hertiginna till Montpensier af Bour¬ 

bon. 

26. 07. Hertig Jacob till Crar- 
land, samt dess gemål Lovisa Char¬ 
lotta, Chur fur stinna af Brandenburg* 

Denne Hertig Jacob år Konung Fredric I;s 

i Sverige morfader, och fjelf fonfon af den forfte 

Hertigen ofver Curland, den namnkunnige Gott¬ 

hard Kettler, fom åfven år kand i Svenfka hi- 

ftorien under Guftaf l:s och Eric XIV;s tid. Hertig 
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Jacob blef 5r 1658 tegen till fånga af Svenfkarna 

under Mnrfkalk Douglas anförande, men kom åter 

till Hertigdömet tvenne år derefter och regerades 

fedan med berom till i682> då han afled, 73 åt 

gammal. 

- # , * .-? 

.< Hans Gemål L 0 v 5 i aX h a r 1011 a, dotter tillChuiv 

furft Georg Wilhelm af Brandenburg, år Konung 

Fredric I;s mormoder famt en brorsdotter tili Ma^ 

m Eleonora, Guftaf II. Adolphs gemål. 

» ■ r r' • ■' i r . • . • • , Jl 

28 = 31. Fredric Casimirj 
Carl Jacob; Ferdinand och A* 

lexander, Hertigar till Curland. 

Öessa Fyra frO alla löner af den nåft fornt 

nimnde Hertig J cob, och fåledes Konung Fredric 

|:s i Sverige morbroder. F e r d i n a n d var en bland 

de commenderanöe vid Sacbfilka armeen, då den al 

Carl XII. blef flagen vid Duns-floden, den 9 Juli 

1701. Den yngfte, Alexander, dog 1686 af en 

blesfure, fom han erhöll vid belägringen af Ofen 
I Ungern. n' 

5*. Sophia Amalia. gemSI 
till den äldste af Hertig Jacob» söner, 
den nyssnämnde Fredric Casimir, 
samt dotter af Gref Henric till Nassau. 

33*—35* Lo vis a Elisabeth; 
Charlotta Sophia; M aria 

® § 14 Prinsessor till Curland. 



& A Ila tre döttrar of famme forts tnämde Hertig 

Jacob (fe 26. 27)? och fyftrar till de 4 Hertiganie 

28 — 31* 

Den y ngfta, Maria A m a 1 i o, förmäld 

med Lundtgrefve C arl till Hessen-Cfissel, åt 

Konung Fredric l:s i Sverige moder, Hon dog 

1711? 64 år gammal, och har haft 14 barn. 
*rL'i : ’• ‘ - * ' ■' • il ‘- '-••I 

Den andra 1 ordningen,' C h ar 1 o ttr Soph iif 

har.varit Abbedissa till Heifort i Weftphalen ; 

©ch t}en äidfta affyftrarna, L o v i s a E l i s a b e t b, har 

Vanit förmäld med 

36. Landtgrefve Fredric a £ Hes- 
sen-tjomburg 

Denne Fredric tfénte vid Svenfka armeerl 

j Cöri X Guftafs krig, och förlorade ena benet 

Vid belägringen för Köpenhamn. Han var 3*.ne 

gånger, gifr, förft med Riksrådet Grefve AbVaham 

Brahes dotter Margaretha, enka efter Rite- 

rådet Grefve Joh. Oxenstjerua; sedan rned deii 

förutnämnda Lov i s a E I i s a b.e t h, .Prinsessa till 

Curland och Konung Prediic i:s< mö^ter, och sist 

med Sophia Sibiliasen dotter af Grefve i o» 

han Ludvig till Leiningen-Nesterburg. Meå 

3essa sina 3 gemåler hade han 15 barn. Hati 

dog 1708* sedan han upplefvat en ålder af år# 

l : *, . • - 

57. £ati3f> \ 
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3*. Lancltgrefv^e Ludvig till 
Hessen-Homburg. * 

Man vet Ieke med visshet, om denne Ir an^ 

tingen en son eller en broder till den föregåen» 

de Landtgrefve Fredric* 

38* 89* Philip, Landtgrefve i 
Philip sthäl till Creuzberg, samt dess ge- 
mM Catharina Amalia, född 
Grefvinna till Solms Laubach. 

Denne Philip ar Konung Fredrlc I:s farbro¬ 

der; son nf Landtgrefve Wilhelm VI* till Cassel * 

fodd 1655 och dod 1*121- 

40. Hedvig Sophia, född 
Prinsessa af Brandenburg och Landtgref- 
vinna af Hessen, 

Churfurft Georg Wilhelms till Brandenburg 

andra dotter, och Landtgrefve Wilhelm VI:* till 

Hessen-Cassel g°mäl; fodd 1623 och död 1683. 

Denna Hedvig Sophia ar Konung Fredric I;s j 

Sverige farmoder. Konung Fredric I:s i Preussen 

fafter, brorsdotter till Konung Guftaf Adolphs 

drottning Maria Eleonora, samt moder till den 

ryss förut nämnde Philip, Londtgufve till Philips- 

tfeal. 

12 
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41- 42- CUrl, Landgrefve af Mes¬ 
sen Philipsthal, samt dess genial Caro¬ 
lina Christina, född Hertiginna 
till Sachsen Eisenacli. 

En Son af den ofvönnairmde Landtgrefve 
Philip till Philipsthal, och densamme, som anförde 

Dntrfkarnes venftrn flygel i det namnkunniga /laget 

vid Helfingborg år 1710- Hans gemål Ca roll. 

na C hrift ina var en dotter af Hertig Johan 

Wilhelm tili Sachsei -Eisenacli. 

43. 44' Hertig Johan Georg 
I., Churfurste i Sachsen, samt dess ge* 
mål Magdalena Sibilla. 

Denne Johan Georg I. regerade, under 

forrä hälften af det XVI århundradet, och år af 

liiftorien tillräckligt Jiånd, såsom den der öfverlefde 

hela 3c-ånga kriget, i hvilket han förft lioll med 

Kejsaren, men sedan, da han markte, att denne 

hlott velat fp ar a den Sachfijka confecten ti II fift, 

ofVergick lian på Guftaf Adolphs {idö, till dess, 

efter-det för Svenfkarlia olyckliga sloget vid 

Kördlingen,han åter åndrade tånkesått och med Kejsa¬ 

ren år 163g i Prag flot enfkild fred, i hvilken 

han, till belöning för det biflånd han . njutit af 

Sverige, kom med Kejfnren få öfverens, att Sven- 

fkarne med våld fkulle drifvas ur Tvfklancb Men 

Baner, fom gjorde på Sachfarna ett flort neder¬ 

lag vid Wisftock 1636, och T orftenfon ge. 

nom de lysande fegvarna vid Leipzig och Janko- 



tvltz, aren 1642 och 45% öfvertygade fa val Cbur- 

furfteh fot 11 Kejfaren, att den artikeln i Pragifka 

freden om Svenfkarnas utdrifvahde var icke ii 

Jatt atr verkftålla. Johan Georg dog l6<6, fcdan 

han uppnått en ålder of yi år, och regerat i 45* 

Hnns gemål Magdalena Sibil ia vnr en dotter 

af Mdr k g ref ve Albreeht Fredric till Brandenbui g 9 

Sfven hon uppnådde en ålder af 72 år. De åio 
Drottning Hedvig Eleonoras moderföraldrar, 

45- 4®* Hertig A 11 g u st af Sach« 
sen Weisenfels, Administratör till Ralle, 
samt dess gemål An na Mariaf 
Hertiginna af Meehlenburg. 

Denne Äugufl ar fon af den föregående 

Johan Gecrg, och Drottning Hedvig Eleonoras 

morbroder. Hnn dog 168O3 66 år gammal. Hnns 

gemål, Anna Maria, år dotter till Adolph Fre¬ 

dric af Mecklenburg, och sondotter-dotter öf Gu- 

ftaf I:s dotter Prinsessan Catharina, (om var foi- 

måld med Edzard II, Grefve till Oft-Friesland. 

47. 48* Hertig Moritz Ernst 
af Sachsen, samt dess gemål D o r o- 
thea Maria af Huset Weimar. 

Ifven en fon af Jolian Georg (fe 44) och 

broder till den föregående, fäledes åfven en morbro¬ 

der till Drottning Hedvig Eleonora; Adminiftrn- 

tor öfver ftiftet Nnumburg och ftiftare af dell 

Zeitfifka linien; född x6ip och dod 1681. 
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49 5°* Eandtgrefve Georg af 
Darmstadt, ^amt dess gemål Sophia 
Eleon o r a, Prinsessa af Sachsen. 

Denna Sophia Eleonora ar fy fler til! de 

båda föregående Hertigarna af Sachfen, dotter af 

den förutnämnde Johan Georg (fe 44), famt Drott¬ 

ning Hedvig Eleonoras mode1; död 1611, 62 år 

gamma]. Hennes gemål Lnndrgrefve Georg, son 

af Landrgrefve Ludvig V., kallad s den Andre, 

född 1605 och död 166I, 55 år gammal. 

51. Landtgrefve G e o r g af Darm¬ 
stadt. 

Kollad den Tredje, och fon af den föregåen¬ 

de Georg II. Han tjente vid Svenfka ormeen i 

Poblfka och Dnnfka krigen under Konung Carl 

X:$ tid ; född 1632 och dod 1676. 

52. 53. Hertig Jo achim Ernst 
af Plön, samt dess gemål Dorothea 
Augusta, Prinsessa af Schlesw-Hol- 
stein. 

Denna Dorothea Augufta, dotter af Hertig 

Johan Adolph af Schleswig-Holftein, var Drottning 

Hedvig Eleonoras fafler; hennes fy fler fes n. ia, och 

bennes bror n.Sp. Hennes gemål, J oach im Ernft, 

var fon af Heitig Johon af Sunderburg, ftamfader 

för Plonilka linieni född 1595, och dud X671. 
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54* Tamerlan eller T i m n r. 

En vidt namnkunnig Asiatifk erofrare i Un* 

tet of XIV och början af XV århundradet; han 

kallades afven Timur-Beg elj^r Timur-leriga 

d. v. f. den lame Timur, ty han haltade. Sin 

harkomft ledde han fiån den namnkunnige 

Dfchingif-khan, och fjelf var han urfprungligeu 

en Mogolifk Emir; men vid Mogolfka regent-dy. 

naftiens forfall bemacgtigade han fig hogfta mag- 

ten, gjorde Samnrcand till refidence-ftad for fitt 

nya rike, eröfrade derpå Perfien, hela medlerfta 

Afie^ och Hindoflnn, fiån ftranden af Indus anda 

till mynningen af Ganges. Sedan angrep han de 

Osmannifka floterna under den mågtige Sulcan Ba- 

jazeth I., fom genom den ftora fegern vid Niko* 

polis år 1396 afven fatte Europa i förfkråckelfe. 

Men Timur flog i grund Bajazeth på flatten vid 

Ancyra, det nuvarande Augora i Natolien, och tog 

Sultan fjelf till fånga. Nu foihnrjnde han med 

fin vanliga grymhet de Osmannifka ftaterna, ruftade 

Eg d.erpå till nya eröfringqr och tänkte företaga ett 

tåg till China, Men under tillredelfcrna till detta 

tåg afled hnn år 1405, 69 år gammal. Efter hans 

dod upplÖftes hans rike genom inre oroligheter 

och fönderfol! i fleie fjelfftandiga ftater, En af 

Timurs efterkommande Babur eröfrade Indoftan 

och blef ftiftare af det Stoj-mogolfka liket. TL 

inur var helt och hållet en erofrare, och hans grym* 

het kande inga grinfor. Det var hans ftörfta nö¬ 

je att le ftora hopar af befegråde fienders afhugg* 

na hufvuden uppftopplas för fig. För öfrigt fkyd* 
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dr de Han vatenfkaperns? och var fjelf icke heller 

uran ljida infigter. Han var oflridigt en utom¬ 

ordentlig man. 

Utom de^jiu uppräknade finnas här 
och portraiter if: i) Carl, Prins af 

Spanien; 2) Johan XVI. Grefve af 

Oldenburg, samt 5) dess gemål Elisa¬ 

beth, Grefve Guntheri till Swartz- 
burg dotter ; denna Elisabeth och hennes 
gemål Grefve Johan äro Hertig J o- 
h a n s till Anhalt Zerbst (se 14* 15A mor¬ 
moder och morfader; 4) Phaltzg|pfve 
Christian af Birkenfeldt, fhaltzgrefve 
Christian I:s son, född 1633, död 1683, 
jemte 5) dess broder Carl Johan, 

Pbaltzgrefve af Birkenfeldt; 6) Maria 

Anna , Kejsar Ferdinand III:s , 
dotter och Konung Philip IV:s i 
Spanien andra gemål; 7 > Elisabeth, 

Konung Philip Y:s i Spanien andra 
gemål; 8) Maria Josepha , Konung 
August III:s af Pohlen gemål; 9) 
Fredrica Charlotta , gemål till Prins 
Maxhrilian af Hessen, samt To) Chri¬ 

stina Sophia, Prinsessa af Braunswig, 
Hertig August Wilhelms af 

Braunswig Wolfenbyttel i:sta gemål. 
Dess andra gemål Sophia Amalia 
som barn se 11. 
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I detta mm rtar afven en flada, inårkelig for 

fin aldei* och dernf, att den tillhört den namnkun* 

niga Marga r e t h a, Sveriges, Danmarks och 

Noriges Drottning. 

N:o 104. Hofmåstarin- 
n a n s Sängkam m a r e. 

1. Lebcnsgr. Konung Pre d r i c 
I. af Sverige. 

Föreftålles hår i Lebensgrosse; förekom i 

mindre ftorlek i det föregående Rummet (fe Cd. 

77- a). 

2. 3. Samme Konung Fredrics beg- 
ge gemåler, Lovisa Dorothea 
Sophia, Prinsessa af Preussen, och 
Ulrica Eleonora, Konung Carl 
Xl:s dötter. 

Lovisa Dorothea Sophia, med hvilken 

Fredric fåfoin Prins af Hessen-Cassel varit förmäld, 

var dotter af Konung Fredric I. i Preussen. Hon 

dog i flutet af år 1705, 25 år gammal. Ulrica 

Eleonora, den yngfla af Konung Car! XI:s barn, 

var fodd den 23 Jan. 1688- Hon uppfodrades 
under fin farmoder Hedvig Eleonoras vård. Ryktet 

eui hennes hoga egenfkaper, kanfke annu mera 



hoppet ött med henne infann Svenfka thronen, 

gjorde att flere Furftliga perfoner infunno (ig; 

med Carl XH:s bifall erhöll Arfprinfen nf Hessen- 

Cassel hennes band, och förmätningen (kedde i 

Mars 1715» Efter Carls död förklarade (ig Ulrica 

Eleonora fjelf for Drottning i Sverige, kallade 

dock Rikets ftander tillfammnns, nedlade fin flrfsratt 

och lat ordenrligeii valja fig till Svea rikes Drott» 

ning, fedan hon förut afsvurit det oinfkranktn Ko* 

nun ga väldet. Men då hon fann, ett regeringsbördan 

i dessa tryckande tider var for tung, kallade hon 

år 1720 Rikets ftånder åter tillsammans, affade 

fig regeringen och ofverlemnade den till fin gemål 

Fredric I. Sedan tillbragte hon i ftiilhet fin ofri- 
ga lifstid, till dess kopporna förde henne till graf- 

ven i Nov. år 1741. Hon berömmes fasom en 

god, gifmild och valgörande Drottning, alfkade fin 

gemål och fina undersåtare, och var for ofrigt en¬ 

kel i fin lefnad. 

4. Drottning Ulrica Eleono* 
r a , Konung Carl XI:s gemål; tillika 
sned 2:ne sina bart;, Carl Xll och 
Hedvig Sophia, tillsammans på 
en tafla. 

Fodd Prinsessa af Danmark och Konung Fre* 

drie III:s dotter, famt fyfter till Konung Cbriftiap 

V. Hon var 17 Sr gammal, dä Carl XI., ftrax 

efter dess uppftiganae på thronen, ar 1773, genom 

Giefys Pehr Brahe, Svenlk Minifter vid Danlka 

hofvet, 
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hövef, anjnälte fig forn friare; men koit därefter 

uppkom mellan Sverige och Danmark ett krig, 

som varade i fyra jr och afbrot giftermSIshoiVdéln. 

Under tiden begärde Kejsar Leopold henne till 

gemål ; men hon var for ingen dél hojd For Kej~ 

faren ; derémof under fl od de hon ttied ädelmod de v 

Svenfka kri^fmgnrna, och pantsatte for detta a rida* 

mål fina dyrbara fmvcken, till och med fin fnjv 

iofningsring, byilken hennes brödet Konung Chru 

ftian fedan igenlofte. Nar freden derfdre äterftålf* 

de vanfknpen iuellan Sverige och Danmark 1679» 

blef den afbmtna giftermälshandeln äter börjacL 

och bilägret fkedde den 6 Maj 1680 på Skåtto.rpj 

fätesgnrd i Halland. Hon blef rnodeiy for 7 barn, 

ocb bar efrerlemnat ett vordadt minne for fin god¬ 

het och fitt välgörande finnig* Utom andra otaliga 

välgernlngår hön vifat, biftöd hon öck vid redifl 

-ctioneii dé lidande med al! hjelp- hon underfiådde 

dem rf eena tillgängar få mycket hon förmådde, 

gsf dem kläder, lät till detl hogfra varde genom 

andra kopa hvad de vovo nödsakade att sälja, och se- 

dan bon uttömt fina tillgångar och ej mer förmåd¬ 

de hjelpa, kaffade hon Cg med tårar for fin gemåls 

fotter, och bad for de olyckliga. -Men Carl svara* 

de: vi hafva tagit eder for att gifva oss barn% 

men ej for att •vara vdr rddgifvaré. Också tyckes 

mellan henne och hennes gemål hafva herrfkat na* 

got (lags kallfinnighet, atminftone vifnde Carl al!» 

tid (in moder Enkedrottningen det mefta fortoende, 

och hos henne spisade han ock merendels. Men 

▼id fin Gemåls fifta sjukdom ofver gsf Konungen 

n 



aldrig henne* sang. Hon afled den 9 Jun? 1693; 

fll/kad och saknad of manga. I Latin, Frénsyfka , 

Tyfka och Italienfka fpräken egde hon en fullkom¬ 

lig färdighet, och förenade med myken lärdom 

en grtmdelig eftertänka. 

5. Maria Euphrosyna, 
Riksrådet GrefVe Magnus de la Gardie’s 
fru. 

Dotter af Phaltzgrefcen Johan Casimir och 

prinsessan Catharina, som var Konung Carl IX:$ 

dotter. Som barn uppfoftrades hon i fina fordi- 

drars hus,^ men kom fedon till Svenfka hofvet, 

for att vara Drottning Chriftinas lekkaihrnt. Den 

4 Jan. 1645 b]ef hon gift med Grefve Magnus de 

ja Gardie, vid hvilket tillfälle en fkadepenning 

blef slagen nied De la Gardiefka vapnet famt ini- 

finl-bokflafverne af namnen [Magnus och Maria, 
fammanbundne* med ett lijeita mellan tvenne S» 

betydande Sponsns och Spohsn (Brudgumm® 

och Brud ), med éfverfkrift ♦ K a t 1 e k e 11 fa 111- 

in a 0 b i n ti c r ö u s. Denna Maria Éupbrosyna 

sag under fin tid fin morbroder Konung Gufläf 

Adolph, fin Cousfne Drottning Chriftina, fin kotts, 

Ijga broder Carl X Gtiflaf, fin broderson Kc- 

iiung Carl XL, efter hvarandra* befiiga Svenfka 

throner; 7ock forhåfde hon sig icke ofrer fin bérj 

och fkvldfkap; hon fordrog ock med tålamod och 

Undergifvenher, att fåväl hennes fom hennes herres 

egendom indiogös till kronan genom reducrioneti 

hon och lår, dä Läcko flott reparerades, fkrifva i ett af 
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rummen* Gott i st mir olles. Hon var moder 

tr ii barn, 7 söner och 4 döttrar, af bvil&a vid 

hennes dod pa Höjenrorp d. 14 Ocr. iöS7> *>Iott 

aldde sonen GnOaf Adolph ©ch tvenne döttrar lelde# 

ty de andra dogo i barndomen. 

6. Eleonora Dorot hea, 
Prinsessa af Wiirtemberg, Hertig Wil¬ 
helm Ludvigs dotter, född 1674 oc^L 
död 1605, 9 är gammaL 

7. Riksrådet % och Rikscancelleren 
Grefve Axel Oxenstierna. 

En af de /förda min, Sverige egr. Hans 

ftora och måi gs bedrifrer aro rf håfderna ailroant. 

kand*. Han var född på Fånö i Upl-and 

och flöt fin ärofulla vandel den 28 Aug. 1 ^4 

7r år gammal. Af hans sju barn kommo endaft 

2Uie soner och en dotter till mogen ålder. 

8. Generalen Baron Gustaf Mo¬ 
ritz Armfel t. 

En r»f Konung Gustaf III:$ trognaffe n än. 

Ai* 1790 erhöll Armfel t öfverbefalet öfver ar- 
meen mot Ryssarna. Vid Konungens död var 

h^n 'éfrerflåthåll.are i Stockholm, men tog i Jmi 

affked som General, emedan Hertig Carl, som för. 

de förmyndare-regeringen, vägrade att enligt tra¬ 

kten med Ryssland låta troppar marchera till 

Frankrike. Han blef sedan fkickad som Mini (ler 



i oo 

till Neapel, nien förde under tiden en forradifk 

brefvexling med Fröken Rudénfkold, hvaraf följden 

blef, att en Couiir fkickades till Neapel for att 

nrreftera honom. Han korn* dock pä flykten ge¬ 

nom Gouvernorens i ftaden bitrade, hviirpå han 

begrf sig till Pohlen, anklagades emellertid infor 

Sv a Hofcatc for förräderi och mojeftdtsbrott, och 

kallades ntt infinna sig och rättfärdiga fin sak. 

Då han detta vägrade, blef han conturmrcirer domd 

till doden och förklarad fogelfri; hans namn och 

hans dom uppspikades på pålar på alla torg i ri¬ 

kets ftåder. Dock upptogs han åter. till gunft, 

nar Guftaf IV Adolph befteg thronetr, fkickades 

éf /eii som Minifter till Ix fvet i Wim?urnaemnde> sednil 

till General-Ståthållare i Finland och commenderade 

som Genneral en Chef den Svenfka armeen i Pom. 

niern, och sedan åfven någon tid den Nörrfka» 

Etter fredsslutet med Ryssland 1309 öfvergaf Arm- 

felt Sverige och svor Ryfka Kejsaren huld- och 

trohetsed, i kraft hvaiaf han blef 11 te fluten från 

Eidderfkapet och adeln i Sverige. År 1812 blef 

Sian af Kejsar Alexander upphöjd i Gftfveligl 

flånd, och tvenne ar derefter flöt han fin oroliga 

eeh åiventyrliga lefnad» 

N:o 105. 

1. Christ opher och Carl 
Wilhelm, Markgrefrar af Baden. 
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Soner af Markgrefve Fredric Magnus nf Ba¬ 

den (se fid. 85)> Konung Adolph Fredrics mor¬ 

broder och Dipttning Hedvig Eleonoras systei* 

soner. 

2. O 1 i m p i e r Grefve Engene 
Maurice’s de Soissons gemål, och dot* 
ter af Michel Laurent Manemi, 

Hon ar den ftore C o n d é s moder och e» 

syfterdotter till den nanikunnige Cardinal Ma* 

*arinf 

3. Claire Clemence^ Her¬ 
tiginna af Tronsac och Cauinont. Pen 
store C o n d é s gemål, 

4. Anna Maria, gemål tilj 
Armand, Prins de Conty. 

Dotter af Grefve Rorriain Jerotne Martinozzj 

#ch haure Margerite Mazsrin, syster till Cardinalen, 

5. Elisabet, d’Alencon, 
gemål till Ludvig Joseph af Lorraine , 
Hertig af Guise, 

Dotter nf Gafton, Hertig af Orleans och Ko¬ 

nung Ludvig XIII:s bror, sondotter af den noinn- 

kunnige Konung Henric IV., och sylkonbarn mc4 
Konung Ludvig XIV. 



N:o 106. 

i. Carl XI. Konung af Sve- 
srige. 

År 167a vid 17 ars ålder befteg lian Svenfka 

thronen efter fin fader Carl X Guftaf. Denne Ko¬ 

nungs regering har val, nåft Konung Guftaf J:$, 

varit den maft välgörande for Sverige, ty under 

honom mådde riket val och var vordadt af inlän- 

£ka och utlänfka. “Jag vet,“ yttrade han en 

gång sjeff, “att af mig fkall mycket fordras, ef- 

“ter mig hafver varit mycket anfortrodt; men 

4<Gud, som hnfver lagt bårdan på mig, har sett att 

«cjag hnfver haft en hörsam vilja, men kraften gif- 

•‘ver han eftet fitt behag. Klokhet och Vishet 

‘‘hafver jag intet svurit mina undersåtare, men trö¬ 

ghet och rättrådighet**. Hans uppfoftran hade blif- 

vit mycket försummad, men ersattes af ett godt, 

naturligt förftånd, en god vilja och ihärdig arbet- 

fiamhet, ty ifrån kl. 5 om morgonen var hela hans 
dag egnad åt regeringsomsorgerna. Han var 

mycket häftig och het, så att han ftundom drog 

värjan mor fina häfta vänner; men hans hetta gick 

Snart öfver, och han var sedan åter densamma. 
Han gjorde idkeliga resor i Landsorterna, ofta med 

ganfka litet följe, underrättade fig icke al* 

lenafi: om landets befkaffenhet och bchof, utan ock 

om embetstnännernas fräjd och förhållande , han 

gå g allt med egna ögon och regerade med urlkif* 

»ing. För alla var han lika tillgänglig, och är 



det Icke ollennft märkvärdigt, utan ock i langt min¬ 

ne i Dalarne bibehållet, ött K. Carl i Mora prefh 

gård 1673 dansade Dal-dansen med Dalkullorna, 

Ingen gren af rikskuShållningen vanfkotteS, ingen 

nyttig medborgare vanvårdades. Det enda, fom i 

allmanhet tadlas, ar den ftrånghet, hvarmed han ut¬ 

förde reductionen; men om han deruti gick for 

langt, så bade man ock fore honom gått for långt 

1 bortflosandet qf kronans egendom. Denne Kon¬ 

ung, efter en verksam och nyttig 25-årig regering, 

dog i fin båfta ålder d. 5 Apr. 1697. nåra 42 år 

gammal. Hans Gemål U 1 r i c a Eleonora 

se fid. 96- 

Carl XII., Konung af Sverige# 

Vid 15 års ålder efterträdde han fin fader 

Carl XI. Om Carl XII har med råtta bilfvit 

sagdt, att lian varit en "af de ftorfta och ovan- 

ligafle mån, som fefvat i Verlden, lika utomor¬ 

dentlig i kroppskrafter som sjalsegenfkaper, lika 

ftor i motgång som medgång, den enda bland 

mennifkor och allena bland Konungar, som vari^ 

Utan svagheter. Om honom yttrade fig den namn., 

kunnige Mar Iborough, att han hellre ville 

trygga fig vid Konung Carls blotta ord, ån andra 

Potentaters med hand och figill ffndfåftade trsctater* 

Den namnkunnige Grefve Moritz of Sachs an 

var med i belägringen for Stra/sund, och fick en 

särdeles luft att se Konungen i Sverige * härtill var 

«j något annat medel ån att inftålla fig der elden 

var håftigaft; han gjorde så, fi«k se Kung CarJ 



XII. octi bar vördnad for honom så länge hnrt 

hon lefde. Da Carl (lod med fin segrande anyiee 

i Sachsen, yrkade hon, såsom löftesmän for Weft» 

pholifka freden, att olla kyrkor, som i Schlefien 

voro fråntagna de Evangefifka* borde SterftåPas. 

.Det fkedde ock ofordrojligen genom förbundet 

mellan Kejfar Jofepb och Carl XIt d. 22 Aug. 

1^07. Detrå misshagade Påfveri Clemehs XI., forri 

, derfore gertorti fin Kfuntius lat gorfi Kejfaren all. 

varfamma påminnelfer deremot. Men Keifar Jofepli 

fvarade: att Påfvep borde varn glad, det Konungéit 

pf cverige icke fordrat, att Kejsaren (kulle blifVa 

Lutherfk* ty i det fallet hade han råkat i 'flor vill¬ 

rådighet, och om Påfven varit Carl XII fa nära forrt 

, Kejfarert* flruMe, hnn, Påfveii, vid en fådan fordran 
kanhända fjelf blifvit Lutherfki Ett ofvertygande 

bevis, ött aldrig någoxi Konung varit i (torre anfe. 

ende än Cnri XII.* då bart tågade ur Sacbfen. Hit, 
.under det Konung Carl hade fitt läger i ÅJr-Ran- 

..ftadt, kornriiö Miniflrar frän näftart alla bof, Prin- 

. far och flore iuaen f ån flera länder* manga for att 

underhandlä, många äfven blott for att fe den ut. 

omordentlige Svenfka Konungen. Carl XITjs segrar 

och oden äro forofrigt allmänt bekanta, och hans 

minne djupt ingrafdt i hvärjé Svenfk mans hjertn* 

3. L u d v i g XIV., Konung af 
Frankrike, vid 2.6 års ålder. 

Regerade i Frankrike pa famma tid fom Carl 

XI oah Carl XII i Sverige, och ar en ibland Frank. 
riket 
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rikes marlligflfte Konungar. Den mefl lyfande 

epoch i Frankrikes hiftorio under hans regering» 

ar tiden emellan dt-n Pyretiaifka Leden 1659 och 

till den ftore Finance-Miniliern Colberts dö4 l683. 

Under hyilken tid Ludvig förde iegerrika krig odh 

på föfta landet behöll en utgörande éfvervigf* 

£fter denna tid, sedan lian förlorat fina srörsra Få* v 

herrar och Miniftrnr, nedfjönk han något från. 

denna höjd, men blef dock annu alltid den förfta Ser¬ 

vera in i Europa, åfven efter de /fora nederlag, 1 an 

lecfi det 11-irigsi §pan/ka Successionskrig«r. Ludvdg 

XIV. var född den 5 Sepr. 16581 fedan hans rvr'm 

der, Anna sfOfterrike, i de 22 förfta aren of sitt å\ten- 

$kap varit ofruktfom ; man anlag derföre dtnno son 

fom en fkjnk of himmelen, och man knllade honom 

Dien-:ionné. Han hade redan tander, når han finn - 

föddes till verlden. Ludvig var 20 är *>ommal och et * 

da/l van med hofhöjen och jngr, da Mazatin doe 

hvitken, så långe ban lefde, ftod i fpetfen för 

förvaltningen, c<Ti!l hvilken fkole vi nu vånda 

t>s$?“ Lågade honom då hans Sfotssecreterare. “Till 

mig,‘‘ fvarnde Ludvig med va diehet, och ver11:. 

gen regerade han ock i 54 ar utan någon Ftntq 

yninifter, helt och hållet i andon ef dessa hans ord* 

Vétnt, c1 est moil En gång da Matarin i P.-.r’ame^* 

tet icke kunde genomdrifvn fin vilja, inträdde den 

l7**rige Ludvig med ftoflor och ftvorrar i Pni la^ 

mentsfolen, snmt ett fpö i bonden, och _ hefallte. 

Hans yttre, Underftödt of en ftark kropnshålsa, ha^ 

Simpel rf Maji flat. Med fl<ö'a anfigt drag, reg- 

lig våxt ocb adel anftandigh.ct förenade han en e. 

T4 



ge*n vrdJghet i tal och uppforan de. Don adla oc& 

antagande tonen af hans rott tillvann honom allas 

lijertan^ men en viss höghet i hela hans väsende 

ingnf vördnad. Hans godhet ofvergick aldrig till 

fort!olighet. En blick af honom höll den qvicka 

hofmannen i tygel, och af naturen var han så al! 

varsam, att afvtn de åldfla hofmån icke erinrade 

Eg af hans mun hafva hoit mera än etf enda 

ikåmr, ehuru han gerna ällkade munterhet hos an* 

dr3. Ju narrmare man korn hans person, deflo me* 

;ra ingaf han ^vördnad, så ntt, efter EollingbrokeS 

tittryck, ingen Konung båttre har spelt fin i61e~ 

han var i lig sjelf icke heroiftc, men han forftod 

den konflen att beherrfka mennilknrna och tillegra 

fina flatsmnns och fältherrers f rtjenfler. Ty 
det flora och lysande, sorn upphöjer Ludvig 

XiV:s regering och tidehvarf, var de flora min? 

verk, som lefde under hans tid, emedan de. borgeF- 

ga krigen, bkasorn sedermera revolutionen, icke 

mindre i Ilats- o$h krigskonfl, ån inom vetenika. 

jiernas och konflernas gebiet, framalflrat mån, som 

gjorde nationens åra och tbronens glans til! fore* 

mål for deras (liåfvönde. Det var under honom 

den ftore Colbert, den största Finrnsminifler som 

jkanfke någonfin varit, utvecklade Frankrikes,f6rvånau* 

de resourcer $ som den flore Turen ne, Condé, 

Marfkalken af Luxembourg, Gatinat och ViUars fång- 

ilede segern vid de Franfka fanorna; som Fet?» 

Cjuiores och Vauban l ragte krigs- och befåflnings* 

lonflen till vetenikap, Estrades och d‘Ava’JX fåre- 

gingo i konflen art fåra underhandlingar, och Fe» 

Helon, Pascal* Boileau, Re$in, Moljeie, Bossuet,* 



Masflllort, Gorneille, la Fontalne m. fl. bragte ljus 
oeh smak inom Jiteraturens cch vetenfkapernas 

område. Det var under Ludvig XIV. som de be¬ 

undransvärda hamnarne, fkeppsdockorna ocb 

ningsbyggnaderna i Brefl, Rochefort, 1’Oilent, Havre, 
Diinkirchen, Cette och Toulor» blefvo anlagda, och 

fom canalen i Lanquedoc förenade Medellu&eC 

medOcean* Men flora motgångar och olyckshandehev 

fknkade de fiflta aren . f hans lefnad lians thron och 

hans bus. Heinfius, Eugen och Marlborough flogo 

de Frnnfka hararna, hotade fjtlfva hans htKudftad 

och betcfrade honom f ukten of hans förra fe g rar* 

Doden hade fkordat nlia hons flore mån och 

feoitryckre c£ eiv dem, fom lågo hans bjerta no ? - 

ma fl, nembgen hans fon,hans fonfon, och af v en dennes 

aldfla f n och gemål. Dock vilade Ludvig vid allc 

detra mycken Ijålsftorhet och flåndaktigha, och 

flot ingen fr d på vonarar.de villkor. Denne Ko" 

nung dog ar 17 (5 den 1 Sepr., 77 år gama al. 

4. Anna Maria, Drottning i 
Frankrike. 

Konung Ludvig XIII:s gemål och den nåft 

liarforut nåmnde Ludvig XlV:s moder. Hon fjrde 

riksflyrelfen under denne fin fons minderårighet, 

biträdd al Cardinal Mazarin, dampade med f u- 

-figtighet och klokhet de flormar, fom deiigenom 

uppkommo, att Mazarin uppretade motfig Prinsar" 

ne och de flora i riket, och hrn afven införde vid 

Franfka hofvet den bshfvenhet, fom fedan upp- 
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nådde fin håjd under Konung LuJvig Xiy. och 

blifvit en e terfyn or hela Europa. 

5. Maria Theresia, Konung 
Ludvig XlY:s gemål och dotter af Ko¬ 
nung Philip IV. af Spanien j död år 
1683. 

6. Louis Dauphin, Ludvig 
XIV:s son, vid dess 5:je års ålder. 

7. Philip I., Hertig af Oileans och 
broder till Konung Ludvig XIY. 

8 Hetriette Anne, dotter 
af den olycklige Konung Carl I. af 
England, och den nast härförut nämn¬ 
de Hertig Philip I:s första gemål. 

9. Louis II. de Bourbon» 
Prins af Condé, kallad den Store. 

Denne man, en af fjuttonde århundradets 

ftovfta Fältherrar, förenade msd ftora f;ålsegenlka“ 

per ett fördelaktigt utseende och ett intagande Va- ‘j 

fende, hvarigenom han tillvann fig alla. Han var 1 
född gr 1621, och lä långe hans fader le de, år- j 
de han titel utaf Hertig af E> ghein. Detta namn 

förevigade han genom llaget vid Rocroi, der han 

dä blott 21 år gammal, i grund 11 og Spaniorem*. 

Aftonen fårrån llaget Icfvererades och fedan han 

anordnat allt, lade Ijuu fig trygg att fofva, och 
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infomnade fä Mrdt, ött man hade möda att våck* 

honom, nar tiden korn att anfallet fkulle fke. Med 

femma lycka , hvsrmcd han nkrade mot Frankri¬ 

kes utlancllkö fiender, dampade han åfven det inbör* 

des krig, fom Mazarin hade öranledt. Denne* 

»pptand af afund öfver Condés ara och fruktande 

hans ftohhtt, lat kort derefter infperra honom i 

fångelfe i Vinceirnes, och höll honom der ängen i är. 

•HårotVer lorbittrod gick Condé öfver till Franka* 

kes fiender, och akrade nu mot detfnmma med få 

dan framgång, att han framträngde tiH {jelfrö Pa¬ 

ris, der vid förftaden Antoine Condé och Turen- 

re lefverersde hvarannan en drabbning, fom var 

jikn ärofull för begge och ej mindre upphöjde den 

enas di denandras krigsåra. Den Pyrenåifka freden 

2659 återgaf den flors Cor-dé at Frankrike och nu 

fhidtie han åter med likn lycka för fi.rt fädernes¬ 

land. Efter TurenneS dod commenderade Condé 

en lå^g tid den Franfkft armeen i Tyfkland och 

Nederländerna* Men flutligen tvangs han> af fin 

podagra att draga fig tillbaka till fitt fkona landt- 

gods Chantilly bredvid Paris, der han egnade fin 

ofriga lefhad åt vetenfkapernn. I Chantilly vifas 

cnnu den ftore Condés vårja. Han dog i6%6> 

Hans gemål fe fid. 101. 

10. il. Henri Jules, Prins 
af Enghien och sedan af Condé, samt 
dess gemål Anna Henrie tte. 

Denne Henri Jules, hår foreftålldi dess 21 
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Srs ålder, år fen o£ den fSrutnåmnde ftore Corz 

dt. 

12. Armand, Prins de Bourbon- 
Conty, i dess 35:te år. 

En broder til! den ftore Condé» dod i6$6> 

Bess gemål (fe fid. ioi.) 

13, Margerite, Hertigen af 
Orleans Jean Baptiste Gastons andra ge¬ 
mål, Prinsessa af Lorraine och Yaude- 
m®nt. 

Hennes Gemå! Gafton var Konung Ludvig 

XIII:s enda broder. Hon fjelf var fyfter till Carl 

III. Hertig flf Lorraine; född 1616, a'nka 1660, 

did 1672, Hennes dotter fe förut fid. ioi. n. 5. 

N:o 107. 

1. Hedvig Eleonora, Kon¬ 
ung Carl X Gustafs gemål. 

Dotter s£ Hertig Fredrlc III. flf Schleswig- 

Holftein; född den 23 October 1636, och formåid 

med Carl Guftaf den 24 Oct. 1654; moder t.II 

Carl XL, under hvilkens minderårighet, efter Carl 

Guftafs dåd, från 1660 till 1772, hon jemte ri¬ 

kets fem högfta embetsmån förde regeringen och 

firmyndwikaper. Hon afven efter fin fo» Konung 
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Carl XI:$ död, forde ock regeringen någon tid 

tmder sin fonfon Carl Xll:s minderårighet. 

Denna Drottning ar for öfrigt utmärkt fåfom 

flor Befkyddarinna af de bildande Konfteina. Det 

ar hon, fom från grunden lät uppbygga Drottning¬ 

holms och Stromsholms präktiga flott. Wadftenft 

och Ulricsdals flott blefvo ock genom henne betyd¬ 

ligen upphjelpta och förbättrade, och åfven Grips,, 

holm fick henne rona samma vård (fe fid. *8). 

Hon dog den 24 Nov. 1715, efter att hafva upp* 

oått en ålder af 79 ar. 

2. Caesar, Hertig af Vendome, 
Henric IY;s naturliga son. 

3. Eugene Maurice, Gref- 
ve af Soissons, Olympie Maneinis ge* 
mäl, se sid. 101. 

4. Anne Marie Louise 
d’ Orleans de Montpensier. 

Dotter af Hertigen af Orleans Jean Baptiste 

Gaston, Konung Ludvig XIIIis broder, ocb dess 

förra gemål Marie de Bourbon-Montpenfier. Åv 

me-ra känd under blotta namnet M a d e m o i * 

se lie, och har varit en ganfka märkelig per¬ 

son. Då Parlamentet i Frankrike och Piinfarne 

fatte lig upp emot Ludvig XIII., fkickade Gafton 

denna fin dotter till Orleans, att hålla denna fla^ 

den Parlamentets och hennes fars parti till hnnda^ 

tu värfj hvilket hon rigtigt utförde, trädde sedan 
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. fpetfen får Parlamentets och Prinfarnas troppar 

^ch gaf prof både af i ådi^bet och mod. Dock 

blef bon flagen ef den flora Fältherren Turenne. 

hämtade fig likväl åter och i (perlen får 5 å 6,oo0 

Spaniorer framträngde ända ti|l Paris, flog fitr Ji. 

ger utanfår forftaden Saln*. Anroine och befteg 

baftilien. Efrer Pyrenäifka freden foreflog matt 

ienne giftermål m d Konungen i Porruga' 5 

men hon nntog icke tillbudet, offlog äfven flera an. 

dra Prinfar i Europa, och vägrade till och med 

Kejfaren fin liand, m 11 eiitesig Itdan i hemlighet vid 

45 års ålder med M. de Lnuzun, Cnpitaine ^id Ludtig 

XlV:s gnrde. Denne, for en btgåneen ohöfhghet 

mot Madame Montespnn, Ludvig XIV:s inaitr^sse# 
blef fkickad till P gnerolles i fä ng el fe, cch 
forft efter IO år f nmådde Mulemoiselle de 

Montpenfier utverka hans btfnejfe, fedan hon dev 

fåre uppoffrat nåftan hela fin förmögenhet. Meit 

: flållet att for en fädan uppoffring af fin man 

bemötas med erknnfla, hade hon tvärtom att bc» 

klaga fig of er hans ovärdiga uppförande. Madt. 

moiselle de Montpensier var fodd i Paris 1627 

och dog 1603, 70 år garoinnl. I fina memoirer 

befkrifver hon fig fjelf fåiundo: “Jag |r flor, 

« h varken fet el Ur mager; jag lrar en fkon och It» 

**dig växt, rättl ben och *å! bildade fårter * mitt 

4<hår år blondt och har en fkön cenndré-fårg ; mitt 

4‘anfigte år långt och vackert, nåfan flor och krokig, 

«emunnen hvarken flor eller liten, men täckt bildad; 

♦Måpparne rofenröda, tänderna ej vackra, men ocklå 

icke 
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“Icke fida; mina ogon äro bla , hvarken fma eller 

“floro, men eldiga, Ijnfva och trotsande, Iikafom 

“min upfyn. Jag bar ett ftåit, men icke hogmo- 

<(digt urfeende, jag år boflig och vänlig, vårdflög 

min klddfel, men fnyg£, och klådd eller oklådd, 

<cpnssar mig allt hvad jng sartter pa mig. Jag tala? 

smycket, utan att fåga därfkaper eller daligheter » 

«‘jng talar icke om det fom jag ej fVflår. Jag rE 

“den sakrafte vårdare fom kan finnas rf en hem¬ 

lighet, och ingenting liknar den trohet och deri 

“aktning jag bar får mina vinner, men ockfä f 

“drar jng detfnmma tillhaka, Jng £ v häftig och 

‘‘het, mentillika har jag en ganfka god och ade^ 

ufjål; jng ar icke magfig af någon lag och fvar 

“gerning, och mera bojd for nåd an råttvila. Mitc 

“temperament är tnelancholifkt • jag nlfkar att låsa 

**godo och grundliga hocker, lopprlsfaker vicka min 

“ledsnad. Jag ålfkar flora fållfkap och hederlig-j 

“folks umgänge; framfor alla tycker jag om milf- 

»'tairer, och hor dem gerna tala om fitt yrke. Jag 

“kånner mig ganfka tapper, har mycket mod och 

“mycken årelyftnnd, fnabb i mina befluf och flåntL 

“aktig i deras utförande. Ingenting fynes mig 

“fvårt, då det ankommer på att tjena mina vånner■ 

»‘eller lyda mennifkor ef hvilka jag beror. Jag år 

“icke egennyttig och jdg år få liknöjd for allting 

i5 



*‘i verldcn, igenom det f'rakt jag hyfer for andra 

«*och den goda tanka jag har om mig fjeif, att jag 

♦‘hellre (kulle tillbringa mitt. lif i enflighet an i nå- 

**gon man tvinga mitt flolta finne; cm det ock an- 

ifginge hela mitt timliga vå!, Jag ålfkar att vara 

“ensam, j^g vilar f ‘>ga hoflighet^ men jag fordrar 

•‘mycken ; jag ar misstrogen, utan att misstro mig. 

•‘fjeif, Som jag icke fjelf allkar nöjen, befordrar 

‘•jag ej gerna andras, Jog dan far ratf vål, men 

•‘icke gerna; jag hatar kotrfpel, men ålfkar kropps* 

“öfningor, och jag forftär hvarjehanda arbeten» 

♦‘Jag rores långt latrare ;f forg ån •£ glädje, eme* 

•‘dan jag kånner den förra båttre ån den fednare, 

“men det år fvårt att mår-ka det; ty ehuru jag 

•‘hvarken år konftlad eller t il Ig jord x c c Ii man van* 

bligen fer mig anda in i hjertat^ år jag dock, 

H.iår jag vill, så mycket måttnre derofver, att jag 

Srånder d :t < £:er behag, och låter blott fe den fida, fora 

•‘jag vill vi fa. Aldrig har någon luft få mycket 

“valde öfver fig, och aldrig någQii fjåi varit fa 

^mycket mättare ofver kroppen,, fora min; ockfS 

♦‘lider jag ttuudom dera£*cc 

5. Prinsessan Anna Sophia af 
Danmark , Konung »Fredric IIl:s äldsta 
dotter och Churfurst Johan Georg XHs» 
af Sachen gemål, jemte tvenne henne» 
iöner, tillsammans på en tafla. 
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Den n£ fonerne, fom bjuder henne blomman, 

ar den åldfte Prins Johan Georg, fom efter¬ 

trädde fin fader i Churfurftendomet, men ej efter- 

lemnadc några barn , få att vid hans dod reeerii,- 

gen kem till hans yngre broder Fre dpi c A iT 

g ufi: II., fom år 1697 tillika blef Konung i Fob¬ 

ien, och ar denfamme, fom krigade mot Carl XII 

och af honom arfven blef dethroniserad. Deras 

moder Anna Sophia var lyfter till Konung Carl XI:§ 

Drottning Ulrica Eleonora (fe fid. ^(5.) 0ch ^jj 

Hertig Chriftian Albrechts af Schlesw. Hoft. Gotr. 

gemål Fredrica Amalia (fe fid. 83). 

N:o II3. Ne dra Mat¬ 
salen. 

fe 

1. Lebensgr. Konung AI b r e c ht 
af Sverige. 

Hertig af Mecklenburg, fyfterfoii nf Konung 

Magnus II. eller Smek i Sverige, och ion till den 

forfte Hertigen i£ Mecklenburg och dess gemål 

Euphemia, dotter till denfamma Hertig Eric, fom 

blef ihjelfvulten i Nyköpings torn år 1317» Då 

Herrarne i Sverige blef ro missnöjde med Konung 

Magnus Smeks och hans fons, Håkans regering, in*. 



Icallade de denne Albreeht ti(! Konung J Sverige 

21*1363; men då äfven han under fin 15-åriga 

regering i hög grad vackre deras missnöje, derige- 

nom art hanför mycket gynnade fina Tyfka gunft- 

lingar, uNharglade riket genom (katter och pålagor, 

och flutligen då han ville företaga en rafft med 

det andliga och verdsliga frålfet, inkallade de Mar¬ 

garetha, Drottning i Danmark och Norige, till 

lijelp, uppdrogo henne it en Svenfka kronan, och 

ltfi*ererade Albreeht ett flag på Nyckelången vid 

Möflebérget i Weftergotbland, der han blef tagen 

fili finga, fatt fedan i fju år fången pä Lindholm» flott 

Skåne, måfte af aga (ig all rätt till Sveriges krona 

och hegaf fig flutligen öfver till Mecklenburg,der han 

ingick i kloftret Dobran, och år 1413 iffomnade [ 

Gadebusch* 

Q.* Lebensgr. Margaretha, 
Sveriges, Danmarks och Noriges Drott¬ 
ning. 

Stiftarinna af den märkvärdiga Calmar.unic. 

nen, dotter cf Konung Waldemar i Danmark och 

gemål till Kon*ng Håkan i Sverige; kom till 

regeringen i Danmark efter fin fader , till regerin¬ 

gen i Norige cf er fin fon och kallades till Ri- 

gentinna i Sverige af de missnöjde herrarne, fom 

sätte fig upp emot Konung Albreeht; regerade 

med mycken klokhet alla dessa 3 konungariken 
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till fin dod 1412, berömd och äKkad i Dan¬ 

mark , men liatod i Sverige ; en slug och 

dje:f qvinna, fom med en manlig fjal för¬ 

enade en manlig kropp, hvn:<É‘>re ock hennes fader* 

fade om henne : att naturen tagit misse, då hail 

fkapade Margaretha till qvinna. 
/ * 

3- Lrbensgr. Johan III., Konung 
af Sverige. 

Den andra i ordningen cf Konung Guftaf Iss foner» 

f »dd på Stege borgs flott den 2i Dec. 1537. Hall 

kom på thronen 156g och regerade till fin dod 

1592. Hans oden iom Storhertig ef Finland, och 

federmera hans uppforande mot fin af*atte broder 

Konung Eric XIV. aro af hiftorien allmänt bekanta* 

Han var i der hela en fvag Konung, vacklande i 

fina handlingar, få att hans 24-åriga regering juffc 

ej fynnerligen kan berömmas, dock icke heller till 

alla delar laftas. Om hans arreft på Gripsholms flott 

fc fid. 38 — 44. 

4. Lcbensgr. Sigismund, Konung 
i Sverige och Pohlen. 

Son ef Konung Johan III och defs f jrfta gemål 

Catharina Jagelionica sf Pohlen, under hvilkas fän- 
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gelsetid denne fonen' (6ddes pS GnpsIiQlms flotr, (sa 

fid. 4^-44) Sigismund upifnftrades i den Cathol- 

Ika laran, blef redan under fadrens tid Konung i 
Puhlén 1587, ocli rillka afven i Sve'ige Vf er Jahans 

död 1592; men fåfom tillgf/en den Cadiolfka läran, 

Ii vilken han af/en har ville införe, fann han ett 

b«ftandigt motflånd, i fynmrbet af fin farbroder 

Hertig Carl, federmera Konung Carl IX., af hvil- 

ken han ock med fin Pohlfka nrrnee blef flageti 

i den markeliga drabbingen vid Stångebro, och blef se“ 

dan med fin3 a telågger af Rikets ftänder 6r alltid ute- 

fluten från Svsnfka thronen* För o ngt beioin- 

ines Sigismund forn en fkicklig Fältherre. Han 

regerade fom Konung i Pohlen till sin död 1632; 

var a:ne gånger gifr, och det med 2:ne fy firar, Erke- 

hertig Carls af Ofterrike döttrar Anna och Con- 

fiantia. Med fin förra Gemål hade han U 1 a d i s- 

1 a u s, och med den fednare Johan C a s i m i 1» 

hvilka begge blefvo Konungar af Pohlen, och 

afven förde titel af Konungar i Sverige; men Kron- 

rantorna härifrån voro krig och blod. 

5. Lehensgr. Drottning Catharina 

Stenbock, Konung GustafI :stes tredje 

< Gemål* 



Dotter af Guftaf Olofson (Stenbock), Riddare 

Stathallaie i V^eftergothlfiiid, ocb dess fru 

Brigitra Lejonhufvud. hon var syfterdotter till 

Konung Guftafs andra Gemål Ma garttha Lejon, 

hufmi. j fodd pa 1 orpa i YVcftergothland 1553» 

Hennes öde var alldeles lika ined Drottning Mar- 

gaiethas, ty hon alfieade Gustaf Johanfson (Ros) 

och var i hemlighet med honom förlofvad; men 

karleken rnåfte vika för den Kongligo högheten 

och Konungen gifte flrnx hernes förra ållkare 

Guftaf Johansson med hennes fyfter Cecilia. 

Catharina var mycket vacker, dlfkvdrd och god, 

trogen och tillgifven fin gemål. Dock kunde ické 

^ latt den forila karleken undertryckas; en gam¬ 

mal berättelse fager, att hon ftundom talat i 

sömnen och en gang fagt, dä hon legat bredvid 

sin gemål: Konung Guftaf hål!er jag mycket 

^dr; men Rosen kan jag dock aldrig glömma. Vid 

Konung Guftafs död x66o var bon .blott 27 

är gammal, och hade då i 8 år varit fönnakl. 

Sedan le de hon 61 ir i ånkeftånd. Hon dog p3 

Stromsholm den 14 Nov. 1621, 88 år gammål. 

6. Lebensgr. Christina, Konung 
Carl IX:des andra Gemål. 

Dotter af Hertig Adolph af HoUiein, ftana» 
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fader for alla Hertigarna af Schleswig- Holflein. 

Gottorp. Hon var född den 12 April 1573 

och förmäldes med Carl IX den 27 Aug. 1592. 

Hoti ar den ftore Gufhf II. Adolphs moder; 

har haft en (träng charakter och vä) inktragit fin 

Kongl. höghet. Det vnr hon, fom (let bandet 

mellan Guftaf II. Adolph och Fröken Ebba Brahe, 

och föranfloltade att denne fednare bkf gi t med 

Fältherren Jacob de la Gardie. Nar Ebba Bra¬ 

he en gång vid tillfälle (krtf på en ruta i Kongl. 

Slorcet: £fag är fdrnåjd med lyckan min Oc/i tackar 

Gud for udden fin, och Enkedrottningen fick fe det¬ 

ta tankefpråk, (kref hon dernndtr : Det ena du 

vill, det andra du Jkall9 Sd plägar mefl gd i fddana 

fall Hon afled d. 8 Dec. 1625, nära 53 år 

gammal. 1 

7. Maria Stu ar t, Konung Wil¬ 
helm III:s gemål. 

Dotter af Konung Jicob II i England, och 

formåld med Wilhelm III., medan denne ännu var 

Arfflåthållare i Holland. Ehuru hennes föräldrar 

voro Romerfka läran tillgifne, uppammades likväl 

Maria i den Protefhmtifka, hvarfcrre hennes Fader 

henne byflc mycken kallfinnighet, och medan 

hon 



hon voi4 Prinsessa, knappt gaf henne få myo 

ket, att lion med anfisndighet kunde underhålla 

fitt htfga (lånd, dock hushållade lion få, att henne 

ej fattades något. I England var hennes fndets re* 

geting högt harnd, hvaHore Engelsmannen i hem¬ 

lighet tillbodo Wilhem III. Engelfkä kronan* den* 

ne kom med ftark hårsmogf, och fedn-ti Engelsman,* 

lien med hans tillhjelp fördrifvit j^cob II. oclt 

dess fen, blef Wilhelm III* med dess gemål Upp¬ 

höjde på Engelfka thronen. Nar hon, under de 

Underhandlingar* fom föregingo denna . coh\f>rophef 

en gång tillfrågades, om hon ville att hennes herre 

fkulle regera med henne, eller ctrs hen, efter del* 

förra Marias exempel, ville fjelf öra regeringens 

fvarade hon: Jag Sftandar icke annat an efter 
*3 

lefva Guds heliga ord t $ Auftrur, dljber edrtt 

mån, ock jag år beredd iakttaga den frrmanibgeti: 

Qvinnorna Jkola Vara f.na mån underdåniga. Den o* 

Drottning hade ett msjeftiftifkt Utfeende, blandade 

med mycken liflighet; hon hade ett godt foifiånd 

och framförde fitt tal med mycken fmat* henneS 

lefnad var ordentlig och ffu foljd f hela hofvet „ 

lion var allvaifam, men til ika hel f d, Icfväde ej 

mycket, men håll orygclgen fina lif n, var myc. 

Jet gudfrtiktig, och roade fig mycekf med hifioriett 

och andra kockers Införde, hvaraf hon alltid gjorda 

fina förnuftiga fiutfatfer. Under Konung Wilr 
6 
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Jielms bortovaro torde hon alltid regeringen mtå 

mycken klokhet och värdighet. Denna förträffli¬ 

ga Drottning dog i kopporna den 28 Dec. 1694. 

8* Lebensgr. Anna, Drottning af 
England, Konung Jacob II:s dotter. 

En fyfter till den foregåend e och likofom hon 

upp f offrad efter Anglicanfka kyrkans grundfatlé?» 

emedan deras fader Jacob II. då ännu var Hertig 

af York och ännu icke bekände fig till Romerlkg 

kyrkan. Hon var fodd 1664, förmäldes år 1685 

med Prins Georg, broder till Konung Chriftian V. i 

Danmark, cch uppfleg år 1702 på EngeHka thre- 

nen efter fin fvåger Wilhelm III., hvilken icke ef* 

|§rlemnade några barn, Hon h ade väl en broder, 

Jacob (III) Edvard Frantz, fom ock kallades Prc* 

t«ndenten, men han var Catholik och blcf derfone 

uteftängd från thronen. Annas regering, ehuru hon fjelf 

en qvinna af måttliga egenfkaper, är utmärkt 

af flora hindelfer* under hennes regering erofradfc 

England Gibraltar, och förenades Skottland och 

England med hvarannara under namn af Storbrittan- 

nien j hon var mild och god af naturen, men flyr~ 

des af andra, och blef derigenom ledd eller kanfk* 

rättare drifven, att fätta ett pris på fin broders 

hufvud, då han förgäfves försökte en land- 

Vigning, i Skottland; hon énfkade att få den. 
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tie fin broder till efterträdare på Engelfka t Ii ro ne ti» 

men cf er henne uppträdde Churfurften af Hannover* 

Georg (I) Ludvig, flamfader för 4et nu varande En¬ 

gelfka konunga-hufet. Denna Anna var fåledeS 

den fifla af Stuartfka atten pä Englands thron. Af 

forg och bekymmer, att icke kunna bringa fin 

hemliga onfkan i verket, foll hon i ert flugs till¬ 

hand af fvaghet och lethargi och afled efter en 12- 

årig regering den 20 Juli i7i4. Hennes fifla 

ord voro: “O min dyre broder, huru beklagar 

rg d.;g!“ Forofrigc var hennes regering icke 

blott utmärkt af flora vapenbragder, utan ock fafom 

Engelfka literaturens meft lyfande epoche. 

9. Lebensgr. Anna, Konung Ja¬ 
cob Iss i England gemål och Konung 
Christian IY;s i Danmark syster. 

Hon fatt en gång i djupa tankar och fynteS 

vara nagot bedrofvad. Då Konungen frågade hen¬ 

ne orfaken härtill, fvarade hon: J3g ar icke få 

mycket bedrofvad, fom jag faft mer långtar efter 

att fe och tnla vid min broder. Knappt hade bon 

fagt dessa ord, då en, for de fiefla obekant pefson 

komin, gick bakom Drottningens ftol och holl fi¬ 

na hinder for hennes ogon, bedjandes henne gissa 

hvem han var. Hon, fom flrax igenkände fin bror 

på råflen, bief ofvérmåttan glad, och denna handelf® 

verkade djupt på alla fom futo vid bordet. Att for- 



Värn minnet deraf, finnes den efnålad på en Ror 

tafla, fom fkall fö varas i fpisrummet pa’ flottet 

Hemtoncourt, fom ligger iq Engelfka mil från 

London, Hon dr moder till den olycklige Konung 

Carl I., fom blef halshuggen. 

10, Lebensgr, Elisabeth, Drott¬ 
ning af England (se sid. 80* 

11. Drottning He avig Eleo¬ 
nora, Carl X Gustafs gemål(se sid.uo.) 

i■*. Lebensgr. Cecilia Rena- 
t a, Drottning i Pohlen. 

Kejsar Ferdinand II:s dotter ©eh gemll till 

Konung Uladislaus Sigismund IV > fon till Konung 

Sigismund af Sverige och Pohlen. Fodd 1611 och 

dod 1637* 

3 Lebensgr, A d o 1 p Ii, arf- 
vinge till Norige, Hertig till Schleswig- 
Holstein, Stormarn och Ditmarschen, 
Grefve till Oldenburg och Delmen- 
fcorst, samt de s gemål C h risti na. 

Stamfader for alla Hertigarna af Schleswig- 

Holfiein-Gottorp, fon af Konung Fredric I. i Dan. 

mark och broder till Konung Chriftian III. (fe fid‘ 

alla famtidamed Konung Guftaf I. Hans ge- 
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m31 Chriftina år Landtgnf/e Philip Magna, 

mini till Hesser-Cassel dottei; till henne friade åf- 

ven Konung Eric XIV. Denne Adolph och hans 

gemål åro Konung Carl IX;s lVårföraldrar. 

15 — 16. Lebensgr. Johan A- 
d o 1 p h, Hertig af Schleswig-Hollstein, 
samt dess gemål Augusta, Konung 
Fredric II: s af Danmark dotter. 

Denne Johan Adolph, fon ef den före¬ 

gående, fodu 157?, var forft Eikebifkop i Bremen 

Och Bifkop till JLiibeck, men efterträdde fedan fitl 

bror Philip i regeringen» deg 1616 och leinnade 

legeringen til! (in fon Hertig Fredric III. Han år 

broder till Drottning Chriftina, Konung Carl IX** 

fednare gemål, farfader till Drottning Hedvig Eleo. 

nora, faint Konung Adolph Fredrics furfars farfader. 

17. Lebensgr. Landtgrefve F r e- 
å r i c* af Hessen-Cassel, Konung Carl 
X:s svåger. 

Han var formåld med Phaltzgrefve Jan Ca(F* 

mirs dotter Eleonora Catharina, fyfter till 

Carl X. Guftnf, åfvenfom till Maria Euphrosyne, De 

)a Gardies fru (fe fid. 98). Född 1617 och död 

1655. 
i 



18. Fredric IL, Konung i Dan¬ 
mark. 

Son af Konung Chriftian III, (fe fid. 81.) 

och fenfons fon ef Chriftian I. (fe fid. 79*)* 

Regerade från Sr 1559 till Sr 1588, uppfteg fåle- 

des på Danmarks thron nåftan på famma tid fom 

Konung Erik XIV. i Sverige, ined hvilken han ock 

förde ett 5-Srigt krig. 

19. Christian IV., Konung i 

Danmark. 

Son af den föregående, ngerade från 

till 1648. laledes i 60 år. Det var denne Kon¬ 

ung, h vilken Carl IX. i Sverige utmante .til| 

envig, och fom med Sverige forde förft det krig, 

hvilket i början t,f Konung Guftaf II. Adolphs re¬ 

gering flöts genom freden i Knäröd, och fedan a'f. 

ven ar 1643, under Drottning Chriftinas tid, å ny0 

paforde Sverige krig, men måfte 2 år derefter 

äyrt köpa freden i Bröinsebro. I fitt krigsföretag 

mot Öftenikifke Kejfaren var hati lika olycklig. Dei- 

emot forde han den inre flyrelfen med utmärkt 

forgfållighet och fhåckte fin omforg till alja gre. 

nar af ftatsförvaltningen. Honom hafva Danfkar. 

ne att tacka för den Oftändifka handelns uppkomft; 

^an gynnade mycket vetenfkaperna, gaf Univetfite* 
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tet i Köpenhamn ny glans, fli£<ade Akademien i 

Soroe pä on Island, anlade talrika fkolör, uppbygg- 

de flera ftader och upphjelpte åfven manuLtcturérna 

och fabrikerna. 

20. Fre dr i c III.# Konung i 
Danmark. 

Son af den föregående, regerade från 1648 

till 1670. Det var under denne Konung deri 

markeliga Revolution (år 1660) föregick i Dan¬ 

mark, hvarigenom åt dess Konungar uppdrogs en 

oinfkrankt magt, få att de i fin perion förena alla 

fouverainitetsråttigheter, både den lsgftiftande och 

lagfkipande inagten, utan något undantag. Fre- 

dric III. förde mot Sverige under Konung CarIX;s 

*id tvenne olyckliga krig, ty genom tractaterna £ 

Roskild och Köpenhamn åren 1658 och 1660 ma* 

fte han till Sverige afcrada Blekinge, Halland, Bo* 

huslån och Skåne. 

21. Ånna Chatharina, ge¬ 
mål till Konung Christian IV. i Dan¬ 
mark, (se här ofvanföre 18.) och dotter 
af Churfurst Joachim Fredric af Bran- 
denburg. 

22. Sophia Amalia, gemål 
iill Konang Fredric III i Danmark (se 
liar efvanföre 20). 

l 
t , * 



»28 

25 —' 24* Lehensgr. Prins Chri¬ 
stian af Danmark , och dess gemål 
Magdalena Sibilla. 

Åldfta fon af den kort harfotut nämnde Kon- 

ong;CHriftian IV. (fe iy.) och broder till Kor- 

liung Fredric III. (fe 20). Han dog ett lialft år 

före fin fader, i Meifen, på en reta 164“, 43 år 

gammal. Hans gemål Magdalena Sibilla va* 

en dotter af Churfurft Johan Georg I. af Sacbfen 

(fe fid. 90). Hon blef andra gången förmjld uied 

Hertig Fredric Wilhelm II. till Atenburg. 

25. Fredrica Amalia Ko« 
nung Fredric III :s i Danmarks dotter 
och Christian Albrechts af Schlesw. 
Holst. Gott. gemål, (se sid. 85 ) 

26. Wilhelmina, äfven en 
dotter af Konung Fredric III:s i Dan¬ 
mark och förmäld med Carl II. af 
Pfaltz-Zimmern. 114) 

27. Anna So p h i a , Prinsessa 
af Danmaik (se sid. 

28. Lehensgr. Erkehertig Leo¬ 
pold Wilhelm af Ös ter r ske, t ® 
sid, 82.) 

i 
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29. Lebensgr. Phaltzgrefve Philip 
af Sulizbach. 

Vor en ftor krigshjelte. Född 1630 och död 

ogift 1703. Hans fördldrar, Pfaltzgrefve Auguft 

•ch Prinsessan Hedvig, se fid. 83-84* 

50. Mustapha A g a h , en 
Turk, skickad som sändebud till Sven* 

-ska hofvet år 1727. 

Här förekomma ock dessutom på en 
t&fla tvenne okända Turkar, samt ännu 
några andra portraiter af obekanta per* 
soner. 

N;o 116, Förmak. 

x. Konung Carl X Gustaf, till 
häst. 

Han var född i Nyköping den g Nov. 162*. 

Hans fader var Joban Cafimir, Hertig af Pfaltz* 

Zweybriicken, och hans moder Prinsessan Catbari. 

na. Konung Carl IX;s aldfta dotter. Under 3c*åri* 

ga kriget tjents han férft aom volontaire, sedan 



Som Ryttmåflare vid Tmfhnsom regemente, deref* 

ter som Öfverfle vid Curlåndfka regementet. I det¬ 

ta krig bådades hans mod och dmadeS han till 

den flora Fältherre, spm .sedan satte ho?fva Europa 

J fruktan. Vid fluret af 3o-å jgn kriget commetr 

derade han som ' Generalissimus Svenfka armeen i 

Tyfkland, och U! d?r samma tid mkorades han till 

Drottning Chriflinns cftertrJdare på Svenfka tl rc* 

nen, befteg ock samma t-hron år 16^4 f rde krig 

fotft med Pohlen, sedan med Ryssbn \ och dere£» 

ter åter på en gång både med RyssJanJ, Pohlen, 

Bramlenburg , Danmark, Holland och Ölfenike. 

D<t vnr han, som gjorde det namnkunniga taget 

6‘fvev Balt och tillvann Sverige Skåne, Halland» 

Blekinge, Bornholm, Bohuslän och Trondheim i No* 

xige. Han vsr flor och adel i alla sina handlingar, 

hsde ett cförfkrackt mod, och ett muntert, fkärnt 

samt lynne. En dag under en tjok dimma, s^te 

Konung Carl, Guflaf fig i cn . båt, tog med fig 

Franfka Ambassadeuren T er I o n , och rodde Ht 

tili de fiendtliga fkeppen, så naro,, att han kunde 

hora allt; sorti b v ad taltes på dåeken. Men i det 

gnmma fkingrade sig dimman, ®ch fienden var ej fen 

ntt förfölja Konungen anda rn i hamnen med oupp¬ 

hörliga canonfkött, $å att kulorna, som flngo i vatt, 

tiet på alla fidor, gjorde både Konungen och 

feassadetiren alldeles vata. Midt under denna vruifk., 

liga fård började Konungen ett fkamtsamj i 



famtal med Terloo, och upprepade, hvnd for aitig 

omftandighet det (kulle blifta i hidoiien, om man 

der fick iu(a, ntt en Fratifk Ambassadeur bJifvit af 

cn ftyckekula kaftnd i vattnet vid fidan .;f Konun¬ 

gen i Sverige. Men Terlon (varade: att det (kui- 

le låra än (aHfammaie, om en (ådan kula i>å eu 
* 1 
gång hade borttagit både Konungen och Ambassa- 

deuren. Carl Gufhf regerade blott i 6 år, han 

dog i Götheborg den 19 Febr. 1660, dä hans en¬ 

da fon, Konung Carl XI., ånnu var blott 5 år 

gammal. Hans gemål Hedvig Eleonora, i'e fid, 

Iio). 

2. En mindre Talla, som förestäl¬ 
ler Drottning Hedvig Eleonoras 
kröning. 

5 — 4* Hertig F r e d r i c III. af 
Schleswig- Hoistein- Gottorp, samt dess 
Gemål Maria Elisabe t'h. 

Drottning Hedvig Eleonoras föra'!drar. Han, 

fon af Hertig Johan Adolph, höll Carl Gtifl.fi 

partie i Danfka kriget och b kom deföre i Ro- 

fkildslka freden fouverainiteten öfver Schleswig. 

Hon år dotter af Churfurfl Johan Georg I aiSachfen 

(fe fid. 90). De hade 16 barn tillfammans» 

\Denne Fredric III. år äfven Konung Adolph Fre* 

dries fat fad ers f ider. 
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5. Johan Georg, Hertig af 
Schleswig- Holstein. 

Son af ofvainämnde Fredric III.; fj'dd 163$, 

Coodjuter till Liibcck, död i Italien 1655, 17 år 

gmmal. 

6 <«*■ xi. Nyss nämnde Hertig Fre- 
dric Ill:s och hans gemåls, Maria Eli¬ 
sabeths, 6 barn, 4 Piinsar och 2 Prin¬ 
sessor, som afledo i deias späda barn¬ 
dom. 

12. Anna Dorothea, Her¬ 
tig Fredric III:s dotter, blef Abbedissa 
i stiftet Quedlingburg i Sachsen, född 
1640 och död 1713. 

13. August Wilhelm, Her¬ 
tig af Braumchweig- Wolfenbuttel. 

S011 af Hertig Anton Ulrich; född 1662 och 

död 1731. (Hans förfin gemål C h r i fl i n a Sophia 

fe fid. 94, och hans andra Sophia Amalia 

fe fid. 83). 

14. 15- Lehensgr. Fredric V. , 
Konung i Danmark (regerade ifrån 1746 
till 1766), samt dess gemål Luise. 
Konung Georg II:s i England dotter. 
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i6. 17. Landtgrefve Ludvig 
VI. af Hessen- Darmstadt, samt dess ge¬ 
mål Maria Elisabeth, Hertig 
Fredric IIl:s af Schl. Ho!st. dotter. 

Son rf Landtgrifve Georg II (fe lid. 92), och 

brödren fe fid. 92. Hans gemål Maria Eli fa- 

b eth är Drottning Hedvig Eleonoras fvfter. 

18. Desses (Landtgrefve Ludvig 
Vl:s och Maria Elisabeths} 6 barn, al¬ 
lesammans aftagne på en tafla. 

No 117* Hertiginnans 
Sängkammare. 

l. 2. Konung Fredric I. af 
Preussen, och dess Gemål Sophia 
Charlotta af Braunsweig-Luneberg. 

Han var den fotfle Konung af Preusfen, 

krönt den ig Jan. 1701- fedan han förut i 12 år 
% ^ 

regerat fom Cluiifurfle af Brandenburg och Hertig 

af Preussen, under namn af Fredric III. Vid 

denne Konungs hcf henikaiie mycken luxe; men 

hans regering var gynnande for vetenfkaperna och 

fconfterna. Han fiiftade, 1699, Mainre- och Bildt- 

iggme Akademien i Berlin, och år 1700 Veten 



fkaps Akademien, äfvenfom l%4 Univevfitetet i 

Holle. Den ftore Leibnitz hade varit hans gemål-', 

Sophia Charlottas larsre. Denne Konung dog i 

början af år 1713, 56 år gammal. Han ar Far¬ 

far till den ftore Fredric IIt 

3. Drottning Hedvig Elisa¬ 
beth Charlotta, Konung Carl 
XIIl:s Gemål, dotter af Fredric August, 
Biskop till Liibeck och den förste Her¬ 
tig af Holstein Oldenburg: född d. 22 
Mars 1759, död 181Ö. 

N:o 122. 

1. Hertig Carl Fredric af 
Schleswig- Holstein- Gottorp. (Origi- 

nal-målning.) 

Son till Fredric IV.> Hertig af HoJfh Got- 

torp (fe fid. 83) och dess Gemål Hedvig Sophia* 

Konung Carl XI:s dotter. Vid dess morbroder 

Konung Carl XIl:s dod hade Hertig Car) Fredric fyllc 

lite adertonde år och var närmade arfvingen till 

Svenfka kronan. De intriger, hvarigenom han 

derifrån blef uteflångd, torde val Hiftorien en gång 

uppdagr. I Sverige blef han af de hoga vederbö¬ 

rande ratt illaf bemått, la att, fedan han miftat 
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fina aiflinder Schleswig och Holffein, lopp han åf- 

ven fuia att fakna det nödvändiga. Honom vå¬ 

gradas alit, mom respeningar. Sa kom hon till Ro* 

ftoch 17ig man penningar, utan länder och utan 

nägon behaglig utfigt for framtiden. Men han 

blef år 1725 förmäld med Czar Peter T:s i Ryss* 

land äldfta dotter Prinsessfin Anna Petrowna, och 

hans fon Carl Peter Ulric bit £ år 1762 Kéjfare i 
Ryssland och ar i Hiftorien itänd under namn a£ 

Peter III. Hertig Carl Fredric dog år 1739. 

2. Fredric II., Konung i Preus* 
sen, 

Den ftorfte regent, Preussen hnf. it, och en 

bland XVIII århundradets ftötrta mån, fr>dd 1712 

och dod 1786, fedan han regerat i 46 år. Då 

han befteg fin faders thron, innehöll bans konun¬ 

garike endaft en fdkmångd af 2.240,000 menni* 

fkor, men vid fin dod eftevlemnade han 6,ooo>ooo 

underlatare. Han, genom fina Rora talanger fom 

Fältherre och , regent, upphöjde Preussen till en 

mågtig ftat i Europa. Hans krigsbedrfter, i fyn* 

nerhet det 7-åriga krigets hiftoria, åro allmänt be* 

ton ta. 

Fredric Henri c Lud- 



136 

vi g, allmännare bekant under namn af 
Prins Henric af Preussen. 

En-värdig broder till förenämnde Fredric II. 

Hän var ännu blott 16 ar gammal, då han ar 

1642 gjorde fitt forfta fä!ttåg fom Öfverfte vid 

armeen. S* d:Ul unjjer 7*åriga kriget utvecklade 

lian flora fillherre-tolanger, i det han visfte an* 

vanda de las da rheorier, han under £ edens lugn 

inhämtat och ftuderar, ty han vor tillika en ftor 

van af vetenfkaperna och idkade dem ^Iven fjelf 

med mvclren framgång, i det han ined en lågande 

inbillningskraft förenade ett^fkarpfinnigt, mediterar» 

de förftand, ett lyckligt minne och en faft, ihärdig 

viljo, fom alltid var rigtsd på det Hora och ädla. 

Denne Prins ofverkfle fin ftore broder, bemöttes 

fedan med orackfanibet i£ fin brodersson, tillbragte 

derföre fin fifta lcfnad i ett philofophifkt lugn i 

umgänge med konftnårer och lärda. Han dog i 

Rbeinsberg år 1802, fedan han upplefvat en ålder 

76 år* 

4. 5. Prins Wilhelm af Preus¬ 
sen, äfven en broder till Konung Fre¬ 
dric II. , född 1722 och död 1758, samt 
dess gemål Luise A m alie, Prin¬ 
sessa af Braunschweig- Liineburg , här- 

- , . stani- 
\ 
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stammande från Gustaf I:s dotter Elisa¬ 

beth ; född 1742, död 1780. 

N:o 125. Kronprin¬ 
sens r h m. 

ft 

1. 2. Johan C a s i m i r , Phaltz- 
grefve af Zweibryek- Kleburg, Konung 
Carl X Gustafs fader, samt dess Gemål 
Catharina, Konung Carl IX:s 
dotter af dess första geraål Maria af 
Chur- Pfaltz. 

Johan Casimir var född 15891 regerade 

i Kleburg, och dog i Nyköping den g Juni 1652» 

,63 år gammal. Han ligger begtofven i Strengnås 

Domkyrka. Hans gemål Catharina töddes £ 

Nyköping den 10 Nov. 15841 förmäldes 1615 

och dog pä Wefterås flott den 13 Dec. 1638. 

Åfven Iion ligger begrafven i Strengnås Domkyrka. 

Johan Cafimir och hans gemål Catharina a’10 af- 

ven Konung Adolph Fredrics morfaders moderfor- 

aldrar. 

3* 4* C h r‘i s t i a n A 1 h r e c h t. 
Hertig af Schlesw. Holst. Gottorp, samt 

•; 18 

\ X 
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dess gemål Fredrica Amalia, 
Konung Fredric lll:s dotter i Danmark 
(jmnfr. s. 82-83). 

5. 6. Hertig August Fredric 
af Schlesw. Holst. Gottorp , samt dess 
gemål Christina, Prinsessa af Sach- 
sen Halle, Hertig Augusts dotter. 

Denne Auguff Fredric ar broder till den 

föregående ocb ton af Hertig Fredric III afSchlesW* 

Holftein Gott. Föidd 1646, Bilköp till Lubeck-Eu* 

tin 1666, och dåd 1705, 59 år gammal. 

7. Prins Johan Georg af 
Schlesw. Holst. Gott. , Hertig Fredric 
lllrs son (Jmnfr. s. 132). 

8. Prinsessan Anna Dorothea, 
Hertig Fredric III:s dotter (Jmnfr s. 

132). 

9. Johan Adolph, Hertig af 
Schlesw. Holst., Hertig Fredric III:s fa¬ 
der, och således farbroder till alla de 
här förut nämnda (3. 5. 7. 8)- 

10. Maria Elisabeth, Prin¬ 
sessa af Schlesw. Holst. Gott., yn| 
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dotter af Hertig Christian Albrecht 
(hennes fader, moder oeh syskon, se 

sid. 157-8). Född 1678, död 1755. 

A (Ven hot», likafom hennes faftei Piinfessim 

Anna Dorothea (fe (id. 132}, blef Abbedissa i (tif- 

tet Qiedlinbuig i Sachfen. 

11. Lebensgr. Fre dr i c IV af 
Schlesw. Holst. Gott. , en broder till 
den nyssnämnde Maria Elisabeth och 
äldste son af Hertig Christian Albrecht* 
Han var förmäld med Konung Carl XI:s 
dotter Hedvig Sophia och stupade i 
slaget vid Clissau 1702 (Jmnfr s. 83). 

12. Carl Wilhelm, Mark- 
grefve af Baden, i dess 17 års ålder 
(Jmfr. s. 100). 

N;o 126. Sängkam¬ 
mare. 

1. Lebensgr. Konung Carl X Gu¬ 
staf (Jmfr. s. 129), ' 

2. Lebensgr. Konung Carl XI. , 
»ill häst, målad af D. Kn. EnEitSTBAHi. 

1672. (Jmfr, s. 102.) 



5> Lehensgr. Korinng Carl XII., 
aftsgen i samma Klädedrägt, hvari han 
gjorde sitt fälttag 1700; af D. Kraft. 
(Jmfr, s. 105.) 

4* Drottning Hedvig Eleo¬ 
nora, Konung Carl X Gustafs gemål 
(Jmfr, s. 110). 

5. 6. Hertig Fredric III af 
Schlesw. Holst, Hott. , samt dess gemål 
Maria Elisabeth, Prinsessa af 
Sachsen, Drottning Hedvig Eleonoras 
föräldrar (Jmfr. s. 131). 

Hertig Fredric III:s fader, afvenfom a:ne defs 

biodersbarn iågos allefartiman i föregående rummet 

(fe fid. 13S). 

7. Hedvig Sophia, Konung 
Carl XI:s äldsta dotter , förmäld med 
Hertig Fredric IY af Schlesw. Holst. 
Gottorp. 

t X K 

Född den Juni t6$t9 förmäld den 12 

Juni 3698) enkn den 9 Ju^ 1702, död den II 

Dec* 170R. Moder till Hertig Corl Fredric 

(se fid; 134)* Hennes gemål Hertig Fredric förekom^ 

i det föregående rummet (fe fid. 139)- 
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V ÅKINGEN. 

N:o 68- Drabantssalen. 

x. JLebensgr. Sigismund, Ko« 
»ung af Sverige och Pohlen (Jmfr. sid. 

117). 

2. Alexius Michaelowitz, 
Czar af Byssland. 

Regerade i Ryssland pä samma tid fom DrotM 

ning Chriftina och Konung Carl X Guftaf i Sve¬ 

rige, med hvilken fednare han forde kr ig, afven- 

fom med Pohlen* Han uppfteg på Rysslands thron 

1645 och dog 1672. Denne Alexius ar den 

namnkunnige Czar Peter I:$ far* 

5. 4* U 1 a d i s 1 a us 11., Konung 
i Ungern och Bohmen, samt dess Ge* 
mål Anna de Foix, dotter till Gref* 
ve Gaston af Candale i Frankrike. 

Ulndislaus var fodd 1456» blef Konung 

i Bohmen 1471 och i Ungern 1490, i hvilka 

l Konungariken han regerade till fin dod 1516, un*? 



der många oroligheter, i fynnerhöt föranledda sf 

det tiilåniade Korståget 1515. Han nr iarbrode1* 

till Konung Johan III:s i Sverige f ulla gemål 

Catharina jagellonica, foiri var dotter till Konung 

Sigismund i Pohien, broder til denne Uladislaus. 

5. Lebensgr. Johan Casimir, 
Konung i Pohien. 

Son till Konung Sigismund III Sverige 

och Pohien med dess andrn gemål Drottning Con- 

ftaruia' (jmfr. s. 118); född 1609 och Konung 

i Pohien 1648* Denne Johan Casimir ville 

Jcke erkanna Carl Guftafs upphöjelse på Svenfka 

tlironen, utan låt genom fin minifter Cnnaftles 

tydligen förklara Drottning Chriftina, att ehuru 

hans fader och broder gifvit Guftaf Adolph och 

Chriftina titel af Konung i Sverige, och åfven han 

fjelf någorlunda kunnat tåla, att Svenfka kronan 

innehades of dess fådernes flågtingar, vore han dock 

icke finnad tillåta, att den öfveriemnades till en 

lierre of hel annan ått. Till detta nog ohöfvifka 

lal fvarade Chriftina helt kort, att hennes arfor- 

vandt Carl Guftaf (kulle med 30,000 vittnen be* 

vifa, att han vore laglig Konung i Sverige; och 

Carl Guftaf bröt åfven in i Pohien, flog Pohlackar- 

ns> ifynnerhet i det namnkunniga flaget vid Wai^ 
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fcbau, fom varade i 3 dagar, hvnreftcr Jihan Ca. 

fiinir måfte rymma fitt rike, men reftituerades gf* 

nom freden i Oliva d. 4 Maj 1660. Men § år 

derefter nedlade han alldeles regeringen, tiilbiagte 

fin ofiiga lefned i Frankrike och St, Germains 

klofter, och dog i Nevert på en refa den 14 Dec. 

1672, 63 år gammal. 

6, Maria Amalia, Hertig Ja¬ 
cobs af Curland 3:dje dotter (Jmfr. sid. 
87) och Landtgrefve Carls till Hessen- 
Cassel gemål. Hon är Konung Fredric 
l:s i Sverige moder. 

7. Georgius Gustavas, 
Phaltzgrefve vid Rhen, Hertig till Be- 
jern, Grefve till Veldentz, Lauterech 
och Spanheim, i dess 51 års ålder. 

Denne Georg Guftaf ar förflfodde fonen 

sf Konung Gufiaf I;s dotter Anna, som var för¬ 

måld med Georg Johan, Phaltzgrefve till Veldentz 

in. m. Han dog 1634, ,70 är gammal. 

8. Gu staf A dolph. Hertig af 
Mecklenburg Giistrow, jemte dess gemål 
Magdalena Sibilla, Hertig Fre¬ 
dric III:s dotter och Drottning Hedvig 
Eleonoras syster, tillsammans på en tafla. 
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Denne Hertig Gaflnf Adolph ar en dotterfoit 

2I Konung Gu/laf I:s dotter Elisabeth, fom hltf 

formald med Chriftopher öf Mecklenburg, ty hen¬ 

nes dotter Margaretha Eii(af>eth hade till gemål Her¬ 

tig Johan Albrecht af Mecklenburg, fader till den« 

ne Guftaf Adolph* Han efcerlemnade 8 Prinfessor* 

men ingen Prins, få att efrer hans dod de Giiftröw- 

fke länderna deltes mellaa hans mågar Hertigarne 

i Schwerin och Strelitz. 

9. OfVannämnde Hertig Gustaf 
Adolphs af Mecklenburg Giistrow 4 
barn, tillsammans på en tafla. 

10. Landtgrefve Ludvig YL af Hes* 
sen Darmstadt (Jemfr sid. 135). 

11. Hertig Wilhelm till Jiilich, 
Cleve och Bergen. 

Var fodd 15161 efterträdde i regeringen En 

fader Johan III. Pacificus 5r 1539; ofrergick till 

Lutherfka läran, rnen fedan åter till den KatholUcö, 

och åndtiigen bkf han villrådig; dog är. 1592, 75 

or gammal. Genom fin dotter Magdalena (le 

fid. 8ö) bkf han Phaitzgrefve Johan Cafimirs mor¬ 

fader och Konung Carl Guftafs moifaders fader. 

Han 

/ 



Han var förmäld med Kejfar Ferdinand I:s dotter 

Maria. , 

12. Markgrefve Johan IL. Si¬ 
gismund tillClevé, son af Joachim 
Fredric, Churfurst^ till Brandenburg. 

Född 1572 och dåd 1618* Han Guftaf 

II Adolphs i Sverige tvärfader, fflmt Konung Fre* 

driclis i Preussen (fe fid. 133) farfars far. Han, 

och med honom hela Mark-Brandenburg, antog 

Lutherlka Laran. Tillika kom han i hefittning e£ 

Preusfen genom fin formalning med Hertig Al¬ 

brekt Fredrichs af Preusfen dotter Anna, och var 

i ordningen den tredje Hertig af Preusfen, 

• 1 ^ \ j,, " ' Ck.'^LrS'\ i; '• rjf r 

13. Hertig Jo h a ti II., Phaltzgref- 
ve till Zweybrycken, soti af Hertig Jo¬ 
han Senior, hvilken Ster var Konung 
Carl Guatafs farbroder. 

14* Fredric Ludvig af Lands* 
fcerg. 

Alton en Coufin tiH Konung Carl X Guftaf, 

ty han var fon till Hertig Johon Senior, Jo&an 

Cafimivs broder.. Var fodd 1619, tillträdde rege, 

‘ingen 1645, och déd i6gl. 



15. J o h a n W i l h e 1 m, Prins af 
Sachsen Gotha. •tnolvi 

En tapper Kngsimrij fodd 1677, \'är’ med 
' i i i 

Konung Carl XII i, PoUka och Rylka kriget, och 

flnpade fedan för Toulon 1707, 30 åi- gammaT. 

Han var fon af Hertig Fredric af Sachfen och dess 

gemål Magdalena Sibillo, fyller till Prinsessan Chri- 

flina, Hertig Auguli preihics genjål (fe lid. 13g). 

Jemte dessa här uppräknade före¬ 
komma äfven följande mindre märkliga 
personers portraiter, néntl. 1) Pöhlska 
Mini "tern GÅttEsKY, söm sändes hit till 
Sverige till Konung; Carl XII år 1699. 
2) .Furst Emanuel af Anhalt Zerbst 
Pletskow, född 11651; efterträdde i-rege¬ 
ringen :sin broder Lebrrcht till’ Göthen 
2669, död. 167,0. p) Wilhelm .: Ludvig, 
Hertig till Wiir tem berg, son till; Her¬ 
tig Eberhard III,'född 1647, tilfträdde 

• regeringen 1674,i död 1677, och förmäld 
med Hertig Ludvig YI:s af Hessen 
Darmstadt (se sid. 133) dotter Magdalena 
Sibilla, Drottning Hedvig Eleonoras sy¬ 
sterdotter. 4) Phaltzgrefve Henric, Bi¬ 
skop, till Worms*, Utrecht och Freisin- 
geri,‘Philip V:s ' sön; född j487, död 
1552- 5) Prinsessan Anna Dorothea af 
Schleswig-HollsteimGott., Hertig Fre- 



dric III:ä dotter, (jemfr.fi. 132). 5) Hertig 
■ Ludvig af Bajern, Phaltzgrefye och 
hertig till Heidelberg, Otto Y:s son; 
han lefde i XII århundradet ''och var 
förmäld med Konung Uladislaus- II:s i 
Böhmen dotter Ludomilla; död 1231.. 
6) Prinsessan Sophia af Danmark, Ko¬ 
nung Christian V:s äldsta dotter , 
7) Churprinsessan Sophia af Phaltz, 
dotter till den olycklige Churfurst Fre- 
dric Y, som blef Konung i Böhmen 
1619 och var förmäld med Konung Ja¬ 
cob I:s i England dotter Elisabeth, sy¬ 
ster till Konung Carl Stuart, hvilken 
blef halshuggen. Churfurst jn n. an Sopia 
är Drottning Lovisa Ulricas (Adolph 
Fredric gemåls) farmors mor; hon var 
född 1630, förmäld 1658 med Ernestus 
August, Churfurste till Liineberg- Han¬ 
nover, och död 1701. 8) Johanna 

Charlotta, yngsta dotter af Furst Jo¬ 
han Georg II. af Anhalt Dessau och 
gemål till Markgrefve Philip Wilhelm 
af Brandenburg, broder till Konung 
Fredric I. af Preussen; född 1652 och 
död 1711. 9) Anna, Landtgrefvinna af 
Hessen Cassel, Landtgrefve Phijip Magna- 
mjni dotter, född 1526, förmäld 1544 
med Phaltzgr.efye Wolfgang af Zwcy- 
brycken, ©ch död 1591.* 10) Bbatrix, 

Markgrefve Christopher J:s till Baden 



dotter, född 1472, förmäld med Phaltz- 
grefve Johan II. junior till Zimmern; 
död 1535* Hennes broderson Markgref- 
ve Christopher till Baden Rodemachen 
hsde till gemål Konung Gustaf I:s i 
Sverige dotter Cecilia. 11) Landtgref- 
vinnan Elisabeth till Hessen Cassel, 
Abbedissa till Hervardt, Landtgrefve 
Wilhelm V:s dotter, född 1634 oc^ död 
1688. 12—13) Okände, men gissas, att 
den ene skall vara den namnkunnige 
Konung Henri c IV. af Frankrike ; 
den andre Konung Uladislaus IV 
Sigismund, son till Konung Sigismund 
af Sverige och Pohlen (jemfr sidi 17); hans 
gemål Cecilia Renata (sesid 124)- Och den 
tredje förmodas af klädedrägten vara nå¬ 
got Fransyskt fruntimmer. 

N:o 69. Audiens- rummet. 

1. En stor tafla, som föreställer en 
grand couvert i Wien i Kejsar Carl YI:s 
tid. Nedanföre läses en. fullständig an¬ 
visning och namn förteckning på alla de 
personer, som här föreställas. Denna 
tafla har fordom tillhört Tessinska sam¬ 
lingen och kommit hit från Riksrådet 
Earl Sparres hus. 



q. Lebensgr. Eric XIV., Konung i 
Sverige. 

Korrung Guftaf Iss åldfla fon, född den 12 

Dec. 1533 > efterträdde fin fader pl Svenfka 

thronen år 1560. Han Var en vål uppfoftrad 

och !ård herre, hade mycken kårlek för firt fä¬ 

dernesland, och var fom Konung och regent icke 

utan flora egenfknper; men hans regering var 0- 

lycklig och orolig; mot utlåndfka fiender försvarade 

han fig manligen och val och upprätthöll Svenfka 

vapnens ära; men den inhemfka afunden, Erics 

håftiga finne, misstanksamma lynne och fallenhet 

for mjåltfjuka förledde honom till inånga och 

fvlra öfverilningar, fom fedan tungt drabbade hans 

eget famvete och gjorde, att bon det fifta året a^ 

fin regering ej var fig fjelf mera mågtig. Efter 

ätta års regering mäfle han derfore lemna thronen 

åt fin yngre broder Johan III och tillbringa fin 

ofriga lefnad, hela nio år, i det hårdafte fångelfe, 

ån på det ena ån pä det andra flottet, till dess han 

åndtligen på Örby hus flott i Upland den 26 Feb. 

1577 flot fina dagar genom förgift, fom gafs ho¬ 

nom i en årtfoppa. Om hans fängelse på Grips- 

holm, fe fid. 45 _ 47. 

3. Lebensgr. Johan ill,, Konung i 
Sverige (Jmfr siå. n). 



4» Leberisgr. Carl IX., Konung i 
Sverige. 

Konung Guflaf I:s yngfla fon, fodd på Stock¬ 

holms flott den 4 Oct. 15^0. Han var den, fom 

uppehöll fin flore faders verk mot sin broders» 

Konung Johans, och sin brodersons, Konung 

Sigismunds försök att åter i Sverige infora dcii 

Catholfka låran ; han krossade ock den ?narki, iom 

botade riket, då Sigismund , Konung i Sverige ef- 

ter fin fader, tjllika åfven var Konung i Pohl.en 

ocn der uppehöll fig, medan herrarne regnade hår 

hemma. Slutligen blef han ock af Rikers fiånder 

på Linköpings riksdag år 1600 vald till Konung, 

tnen dock hvarken antog han Konungatirel eller 

lat lian krona fig, förrån Stånderne år 1605 affai- 

dat till Konung Sigismund en onnlig uppfäigelfe, 

Carl IX regerade med fhånghet och kraft. Miss- - 

kundfamhet mot brottslingar, höga eller iåga, kände 

han icke.. Han upprätthöll lagarnas anfeende 

och thronens fjelfftåndighet. Han hade ett mod, 

fom hvarken olyckor eller,faror kunde bryta, odi ; 

eh brinnande kårlek för allt hvad Svenfkt var, j 

$5 att under honom lårde man att ålfka och kan¬ 

na fitt fädernesland. Han hade en ofortruten vård 

om rikets båfta och (kötte med infigt och drift j 

kade de inlindfka och mlåudfka angcUg^nheferna, 



Afven gynnacle han mycket vetenlknpernr; var 

ock fjel en upplyft och lärd herre. Han afled * 

jfitt 62 års ålder den n Octoher i6ll, efter it m- 

nande regeringen till fin lon, den ftore Guftaf II- 

Adolph. Carl IX. var 2:ne gånger- gifr, forft ined 

Churfurftens a£ Pfaltz, Ludvig VI:s dotter Maria 

sedan med Hertig Adolphs af Schltsw. Holft. döt? 

^ei* Christina (fe fid 119.) 

•• ■ rj,r «i f{ * *■■■ t A g ($ 

5. Christina, Drottning i Sveri¬ 
ge, Konung Gmstaf II Adolphs dofter.. 

H011 var blott 7 är gammal, då hennes (Tore 

fader ftupade vid Lutzen, Genom de ftor&.mån 
* 

som dels futo hemma vid ftyrclfen, dels anförde 

Sveriges härar i filt, var Chriftinas regering 

mycket aroföll och nog lå utomordentlig, fom hen¬ 

nes egen perfon. Hon var utan tvifvel en- af de 

Iärdafte fruntimmer - fom någonlin funnits - Tyika » 

Frnnfylko, Hollandfko, ftalienfkn, Spanlka, Latinika 

och Grekifka fpråken voro henne lika bekanta fpm 

hennes eget modersmål; hon var förtrogen med 

forntidens bafte författare, ‘hade en utfokt fimo.k ] 

allt ftags vitterhet, talte quickt och tänkte redigt* 

Hon fof aldrig någon natt mer än 3, högft 5 tigi- 

mar; hennes klädfel och prydnad upptog icke me¬ 

ta än en fjerdedels timma, och när hon itke var 

fysselsatt med regeringssaker, roade hon fig med 
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att laf» eller att tala med lårdt och kunnigt folk. Hon 

Tar flöfande och gifmild anda till olverdrift, och få 

upphöjd öfver allt flags fruktan och fvaghet, att en 

gån£ då hon föll i fjön på 50 famnars djup, blef 

hon hvarkan häpen eller förlorade fitt lugn. Den¬ 

na utomordentliga Drottning aflade lig regeringen 

1654» btgtif fig ledan till Rom, antog Catholfka 

religion i Infpruk 1655, och kallade lig Chrifti- 

ni Alexandra. Sedan befökte hen Sverige 

2*ne gånger, och dog omfider 1689 i Rom, der 

hon ock ligger begréfveu i St. Petri kyrkas Sacri- 

ftia. 

6. Konung Carl X Gustaf, 
(Jmfr, sid. 129). 

7. Konung Carl XI., som ung, 

(Jmfr. sid. 102). 

8. Drottning Hedvig Eleo¬ 
nora, Carl Qustafs gemål (Jmfr. sid. 

110.) 

9. M-aria Euphrosine, de 
la Gardies fru (Jmfr. sid. 98). 

10. Anna, Drottning af England 

(Jmfr. sid 122). 

31. Wilhelm III., Prins af Ora- 
4 nien, < 
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*iien, Arfståthållare i Generalstaterna och 

Konung af England. 

Sonfon a den namnkunnige Prins Moritz a£ 

Oranien och fonfons Ton of den flore Wilhelm I* 

Derme Wilhelms III:s fader var Wilhelm ll., Arf* 

ftätliä/lore i Nederländerna, och hans moder var. 

Maria Smart, dotter af den olycklige Konung Carl 

I. i England» Sjelf var han oek förmäld med eit 

Maria Stuart, dotter af Konung Jacob II* i Eng* 

land (fe dd» 120)» Så nära befryndod med Stu* 

öitfka åtten, inkallade Engelsmannen honom till 

hjelp* och togo honotn till Konung, när de upp* 

sade Konung Jacoc II. fin trohet (jmfr. fid* 121). 

Denne Wilhelm III* ftifcade den Engelfka national* 

banken, lade grund till det ledan rådande lånfyfte*. 

rner, inrättade det nya Oftiildilka companiet, be* 

fäftade den Engellka tryckfriheten och Uppehöll 

jemnvigteli i Europa mot den erofringslyftne Lud* 

vig XIV. Som fältherre var han oförfärad ocU 

modig, men icke alltid lycklig, fom Statsman åter 

hade han cn genomträngande och forutfeende blick 

och fom rådan i fynnerhet intager han ett utmärk* 

tum i fin tids hiftoria* Af Engelsmännen var 

han icke älfkad, ty han var ftolt och fträf, ocb 

hela hans vafende bar ftämpel af den HoUändfka 

pflegman* Had dog barnlös 1702. 
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12. Lebensgr. G e o r g I., Kon¬ 
ung af England. 

Son afErnft A u g u ft, den forfte Chur- 

furfté i Hannover, och dess gemål S op h i a, dotter¬ 

dotter af dert olycklige Konung Carl I. I ftöd 

af den under Konung Wilhelm llhs tid år 

I701 tiafFude arflförenirtgsact befteg Georg I 

EngeKkn thronen år 1714 och regerade med 

mycket beröm till fin död år 1727. Det var 

hati, fom genom den förbindelfe hart ingick med 

Sveriges fiender Under Carl XII:S tid, tillvann 

England Bremen och Werden. Under honorrf till* 

Vaxte Engelfka flottans ahfeende til! den grad^ 

att den dominerade alla sttdra magters. 

13. "Lebensgr. Georg II., 

Konung af England, samt dess gemål 
Wilhelmina Dorothea Char¬ 
lotta, dotter till Markgrefve Johan 
Fredriö af Brauns-weig-Anspach* 

Son till den- föregåötide Georg X., bvilken hän 

efterträdde 1727 och regerade med beröm till fin 

död 1760. Uttder honom tillväxte än mera Eng¬ 

lands magt och ahfeende } han var under 7-åriga 

kriget Fredric Il:s i Preufsen enda bundsförVandr $ 

regerade med mycken kraft och fkicklighet och 
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v«r af fitt fo'k så hogt ålfkad, att Engelsmannen 

oniågo lionom for den bada och adlade man, fom 

fans i hela Konungariket. 

15. Ijebsnsgr. Ludvig XV, Kon» 

ling i Frankrike, som ung. 

Sonfens fon .af kudyig XIV, och blott 5 
ly gammal famt närmade thronarfvingen vid 

denne dess farfaders dod, efter hvitken han ock 

bedeg Franlka thronen, förde en tygellös lelnad 

och regerade fp, att vid hons dåd 1774 hela Frank'* 

rike fröjdade fig, 

16. Maria Anna Victoria , 
Prinsessa af Spanien, född 1718, förlof- 
vad med Ludvig XV, hvarföre hon äf- 
ven uppfostrades i Frankrike, men åter¬ 
sändes 1729, och blef sedan förmäld med 
Konung joseph i Portugal, 

17. 18. Victor Amadeu» H., 
Hertig af Savoyen, och förste Konung 
af Sardinien, samt dess andra Gemål 
Anna Maria, dotter af Hertig 
Philip I. af Qrleans (Jmfr, sid, 108). 

Efter fin fader Car! Emanuel II. årfde han 

Savoyen, blef Konung ofver Sicilien i kraft af fre¬ 

den i Utrecht 1713, men utbytte 1720 Sicilien 
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mot Sardinien. Han egde i hog grad konften, 

att a£ en liten flat /kapa flora hjelpkållor, införde 

j finance^våfendet den ftorfta ordning och enkelhet, 

efterlemnade derfore, oaktadt manga och långa 

krig, en onfenlig /katt, ftiftade en ny lagbok 

och utofvade den åfcen med fådan opartifkhet 

och fhånghet, att lian bekräftade dodsdommen 6f- 

ver fin egen naturliga fon. Men i hans förhållan¬ 

de till utlåndfka magter var hela hans politik en 

oupphörlig lifl, hvangenom han dock flutligen, ef* 

ter ordfpråkets lyddfe, gråfde fin egen g™p, * 

det han ådrog fig andra magters hat och förakt* 

och åndtligen , for att rådda fitt hus , fann fig 

tvungen nedlägga regeringen, sammankallade till 

den ändan de flora i fitt rike, och ofverlemnade i 

^era$ närvaro allt till fin fon Carl Emanuel, Prins 

af Piemonf, hvarefter han begaf fig till Chamhury, 

och tvenne ar deiefter, 1732, flöt fin lefnad fom 

^ange på ett citadell. 

19. 20. Carl Emanuel III, Ko¬ 
nung af Sardinien och Hertig af Savo- 
yen, samt dess andra gemål P oly. 
xena Christina, Prinsessa af Hessen- 
Reinfels. 

Son till den föregående Victor Amadeus IT. 

Då denne hans fader åter ångrade det gjorda fle- 



get och hade i finne ntt återtaga regeringen, 

kallade den unge Konungen Statsrådet till- 

fominans, gaf tillkanna fodrens upplät och foi- 

klarade, att fåfom han alltid önfkat regera med 

och genom fitt ftntsråd, ville han ock i denna vig» 

tiga fak följa dess rad. Men Stotsiåderne , glade 

fltt vara befriade från Victors vakfamhet, och ån- 

nu icke anande huru mycket fonen fkulle likna 

honom, ty den ftrånga undergifvenbet, hvari Carl 

Emanuel blifvit hållen af fin fader, hade gjort ho¬ 

nom till en flor måftare i forftallningskonften, yt¬ 

trade fitt bekymmer deröfver, att den gamle Victor 

genom andras rånker låt foileda fig till mått och 

fteg, fom, om de gingo- i fullbordan, åter fkulle 

bringa allt i förvirring ; de bado den unge Kon¬ 

ungen icke tillåta defs fader på dess fvogn ålderdom 

rubba den iKÖna ftatsordning, han grundat. Carl 

Emanuel, gråtande, likafom i fortviflnn, beklagade 

menfklighetens lotr, talte vidlyftigt och flöt med 

den förklaring, att man måfte bemägtiga fig den 

gamle Konungens perlon. Men fjelf följde han sedan 

fin faders fyftem och grundfatfer, regerade med 

klokhet och varfamhet, handhafde i alla förvaltnin¬ 

gens grenar den ftrångnfle ordning, flridde i flngt- 

n in gar fom en gömmai och ei faren hjelte, befara¬ 

de vål fina grånfor och begagnade med outtröttlig 

yerkfamhet allt fom kunde landa hans rike till för# 



fcofron och vinft, Denne i flere affeenden flore 

yegent dog år 1773, efter en 43-årig regering. 

21. Fredric Wilhelm I-, K.Q* 
impg i Preussen, 

Regerade från • ar 1713 till Sr 1740. Han 

var fhäng mot (ig fjelf och andtp, en herre af 

forflånd och i förvaltningen af ett rike (å förträfflig, 

att de hufvudimättningar, han träffade, förblifvit 

anda till våra tider. Han mottog riket utblottadt* 

rnen efterlemnede en onnee af j 00,000 man, under en 

långvarig fred disciplinerade iom gamla foldater, och en 

rik (kattkammare. Denne ftränge inan ftiftade en 

förträfflig criminnMag, Hon var blindt tillgiften 

den reformerta läran, men gof fri religionsöfning 

äfven åt Grekifka och Turkifka folder. Aldrig 

liar en man funnits med flandaktigare vilja for en 

sak, aldrig en furfte bättre (kilt den verkliga mag? 

ten från fkenet. J politiken rådfrågade han fitt 

rikets intresse och icke fina perfonliga böjelfer * 

han höll fig till det Kejferliga och Storbrittannilka 

hofven, ehuru han icke var nöjd med dem och 

perfonligen icke heller älfkade Georg II, Deremot 

var han en förtrogen vån till den Pohlfke Konun* 

gen, Fredric Airgufl den åldre. Och han, Fredric 

Vilhelm, fom ej kände annat nöje an att dagligen 

söka tobak med de officerare han värderade, och 
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fom gnf fin fon (Fredric II ) örfilar, da denne 

nyttjode gafflar af filfver i ftallet for af Jern, an* 

flallde féter mec! en alldeles Sulranifk prakt, då deit 

galante Augufl: befåktc honom* 

22. 23. StanislausLeczynsk^ 
Itonung af Pohlen, samt dess gemål 
Catharina af Huset Opalinski. 

Stanislaus var Storhertig af Lithaueri, då hart 

af Carl XII. upphöjdes på Pohlfka thronen, fedan 

Konung Augufl: mått affaga fig denfamma. Han 

var en adel man, värdig att regefa § ver nationer» 

ty genom firt dygd bemagtigade haii fig alla hjer- 

tan* Men kort efrer det olyckliga fjaget vid 

Pöltava mitte Stanislaus ofVergifva Pohlen, och 

Augufl: intog åtet4 dess thron. Hnm den dygdige* 

men olycklige Stanislaus fedan uppehöll* fig i Sve* 

iige, år 1713 gjorde incognito en åfventyrlig re- 

fo till Turkiet, for att ofvertala Carl Xll till fred, 

och efrer mångahanda oden och många motgångar 

Indtligert genom Frankrikes medverkan* ty Konung 

Ludvig XV var horis måg, blef Hertig ofrer Lot- 

thringen och B aar 1738» är af förra århundradets 

håfder allmint bekant. Tillbedd af fina underfa* 

ter, ålikad af fina vänner och högaktad af alla, 

afted den gode Stanislaus i dess 88 ars ålder* ål4 

iföé. 



ö4* F r e cl t i c August IT, Ko* 
*mng af Pohlen och Churfurste af Sach* 
sen. 

Hans fader var Churfurft Johan Georg 111 

&f Sachfen. Fredric Auguft: var född 1670* till* 

trädde regeringen i Churfui ffendomet efter fin ala 

dre broder Johan Georg 6ch blef tillika Rohtmg 

J Pohlen ar 1697* Som fådan ville han efter fitk. 

till Pohlackorna gifna lofre fkaffa Pohlen tillbakd 

den del af Lifland, fom det mafi afriida till Sven* 

ge i freden i ÖliVa r66o. 1 denna affigt föra 

band han fig med Konungen i Danmark och CzaC 

Peter t i Ryssland* och inföll 1 Lifland. Men 

Carl XII flcg Sachfarna ofveralit, utdref dem från 

Pohlen och inryckte i Sachfen, och Auguft, for att 

ladda fina Arflander, måfte afsiga fig Pohlfka fero* 

lian. Men (laget vid Pultava och Carl Xll:$ der* 

påfoljaade olycka gaf bonom åter mod och tillfdl* 

le att återtaga den Pohlfka kronan, den han ock fednn, 

ehuru Under många fiormar och oroligheter, bibe» 

höll till fin död 1733. Denne Konung Auguft 

dr i fynnerhet namnkunnig för fin kårlek tilj 

pragt, fin fåfänga och fitt galanterie. Bland hans 

många maitresser ar Grefvinnati Aurora Konigsmsrk 

den meft bekanta, och hans fon med famma Gref* 

vinna* 



vinna, Gn£/e Moritz af Sscliftn, bKf en bland fitt 

arhundrades ftörfta fältherrar. Konung Auguft fom 

barn jemte dess moder Anna Sophia, Prinsessa fif 

Danmark, fe fid. 114 och 115. Dess gemål Chri- 

ftina Éberhardina, fe fid. 74. 

25, FredricAugust III., Kon¬ 
ung af Polilen och Churfurste af Sach- 
sen , den förres son. 

Foga mårkvårdig, ty han årnöjde fig med fin 

värdighet, utan att trakta efter åra och namnkun¬ 

nighet. Han dlfkndc vål åfven nöjen och prakrf 

men ej till den ytterlighet, fom hans fader. Han 

var icke flrång och hård, men hade foga kraft i 

fin charakter. Partierna i fitt rike visfle han hvar- 

ken ort förena eller att fkaffa någon af dem en 

afgörande öfvervigr. Under hela hans långa rege. 

liagstid koin man icke på en enda Riksdag tillnS 

got flutligt afgorande med fina ofverlåggningar. 

Denne Konung var född 1796 och regerade från 

1733 till fin död 1763. 

26. Peter III Fedrowitz, Kej¬ 
sare i Ryssland. 

* 

Son af Hertig Carl Fredric af SchJesw. Holft, 
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Gott. (fe fid. 134) och dess gemäl Anna, Czar 

Peter I:s dotter. Han blef ar 1742 Storfurfle i 

Ryssland, och 20 Sr derefter berteg han Ryfka thro- 

flen efter fin mofters, Kejfarinnan Elifabetbs dåd. 

Men genart i början af fin regering forolampade, 

han de rtora i fitt rike derigenom , att han ville 

infkranka deras magt; han uppretade mot fig 

prefterfkapet genom fårordningar mot bilder och 

langt fkågg, och det Ryfka gardet ofvände han 

frän fig? dymedeift att han föredrog det Holftein^ 

flca. Men framför olla var hans egen gemål Ca* 

tharina (II.) hans argafte fiende, och det förmodas 

ock hnfva varit Peters tanka att lata infatta henne 

i ett klofter och åfven utc/luta fonen Paul Petro- 

witfch från thronföljden, ty han fy nes icke hafva 

velat erkdnna honom för fin fon. Detta föranled, 

de den bekanta fammanfvärjning, hvarigenom Pe¬ 

ter blcf förklarad ofkicklig ntt regera och hans ge¬ 

mål Catharina i rtället upphöjd till Rysslands fjelf- 

herrfkarinna. Peter var i Oranienbaum , dä han 

fick underrättelfe om dessa faker. Den af., 

totioårige hjelten Munnich, trogen fin Kejfare, råd. 

de honom att rtälla fig i fpetfen för de Gardesrege¬ 

menten, fom ännu voro honom trogne ; men Pe. 

ter, ej maegtig ef ett få rafkt beflut, underkaftade fig, 

öfverlemnade fin värja, och infattes i fängelfe, der 
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lian efter några dagar b!ef mårdnd, fedan hon rege¬ 

rat blott ett haift år. 

27. Paul I Petrowitsch, 
Kejsare i Ryssland, den förres son. 

Fodd 1754, befteg Ryflca thronen år 1796, 
efter dess moder Catharina II:s dod. Som Storfur* 

fte utmarkte ban (ig genom en adel charakter och 

mycket lofvande egenfkaper. Men den (hänga un- 

dergifvenhet, hvari han blef hållen af fin moder» 

cch den misstånkfamhet, hvarmed alla hans fteg 

bevakades och han sjelf aflågsnades från allt deltagan¬ 

de i regeringsangelågenheterno, fordyftrade få med lr 

ren hans finne, att då han vid 42 års ålder befteg 

Ryfka thronen, var han icke mera denfamtne, utan 

hela hans regering bar ftåmpel af den hemfkhet 

och dyfierhet, fom rådde hos honom fjelf, hvari- 

genom han ock mot fig uppväckte mycket missnö¬ 

je, och blef deifore efter 4 och ett haift års rege¬ 

ring ftrypr. Han var forfl: formåld med Notalia 

Al exiewna, Prinfessa af Hessen-Darmftadt, fedan 

med Maria Fedrowpa, Prinfessa af Wurtem- 

bérg-Mumpelgard, med hvilken fednare han hade 

7 barn, 3 flickor och 4 foner, bland hvilka Ryss¬ 

lands nuvarande Kejfare Alexander år den äldfte. 

28. S e 1 i m III., Stor-Sultan, född 
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1761, Sultan 1789, afsatt den 29 Maj 
1807. 

29. J u s s u f f Pascha. 

50. En stor Tafla med 27 Turki¬ 
ske Sultaners i miniatur målade por- 
traiter, nemligen med och ifrån O s- 
man I. , som dog 1526, till och med 
Abdul Hamed, som blef Sultan 1774 
och dog 1789. 

N:o 70. Konungens 

Sängkammare. 

"Lebensgr. Gustaf I., Konung 
af Sverige. 

Stamfadern för Konungarna of Wafc-Åtten, 

lian, hvilken foni en flyktig Adelsman kom upp 

till Dalanm ftrox efter det namnkunniga blodbadet 

pä Stockholms Stortorg, efter många oden och fa. 

xor lyckades formå Dalkarlarna att gripa till vapen, 

utdref Chrifliern ur riket, bräckte Danfkarnas magr, 

gjorde flut på Celmar-unionen, upphöjdes fedan 

genom folkets fria val pa Svenfka thronen, krossade 

hiararchien på Wefterjs riksdag, verkade på etc an. 
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mt inote i Weflerås 1544* att Sverige blef forkla- 

radt for arfrike, befriade handeln från det Hanfea* 

tilka oket, regerade for öfngt med ftrånghet och 

kraft och införde ordning i alla grenar af forvalr. 

ningen. I nära 40 år fatt bon på Sverige» thron 

i en tid, då det fordrades karlahlnder att hålla riks- 

rodret; han fårde det ock få } att ännu i dag hvar 

redlig Svenfk nämner denne ftore Konungs namn 

ined vordnad. Han dog Sr 1560. 

Här i samma rum finnes ock ett 
annat portrait af samme Konung Gustaf 
I., måladt i miniature af dess son Ko¬ 
nung Eric XIY. 

2. Drottning Margaretha Le- 
jonhufvud, Konung Gustaf I:s andra 
Gemål. 

Dotter af Eric Abrahamsfon Lejonhufvud och 

dess fru Ebba Brahe. Hon fcrmähes med Konung 

Guftaf I. den 1 Ocr. 1536, var af Körningen högt 

älfkad * förde med honom ett fällt och lyckligt 

åkrenfkap och hade 10 barn, bland hvilka Konung 

Johan III. var den äldfte och Carl IX den yngfte 

fonen* Hon dog ar 1551 den 26 Ang. pä Tyn. 

nelso flott, och begrofs i Upfela tillika med Kon¬ 

ungen den 21 Dec. 1560. 

\ 
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3. Drottning Catharina Sten¬ 
bock, Konung Gustaf I:s tredje Gemål 
(Jmfr. sid. liö). 

4. Eric XIV., Konung af Sverige, 
som ung (Jmfr. s. 149)* 

Detta portrait målades i åfligt att (kickas till 

Hesleii-Cassel, når han der friade. 

Ett annat portait af Eric XIV., 
som här äfven finnes, är måladt af ho¬ 
nom sjelf, såsom följande underskrift 
ger tillkanna: Exicus Rex Sveciae pin- 
xit. 

5. Gustaf II. Adolph, Konung 
af Sverige. 

Detta portrait år tryckt på låder och forgyldt, 

med (oljande påfktift: Cum Deo et victrifibus armis 

Refhmrutor Libertatis German i a. C er v a till S 

Co c us fecit 1632. 

Här förvaras ock en liten bildstod, 
som föreställer Gustaf Adolph med kop¬ 
parhatt och bägare i handen, då han 
drack Borgerskapet* i Mainz skål efter 
stadens intagande 1631. 

/ ' 



6. Christina, Drottning af 
Sverige, (Jmfr. s. 151). 

Mosaik nf ften; hitkom från Rom 1784» 

Har följande om- och påfkrift, neml. omkring huf- 

vudet: 

Hic in Virgine Casar eft. 

Omkring portraitet* 

Jcona te vivatn magni cnramque tonantis, 

Hic dat in aurato Marmore fcita manus. 

Pulchra index quic quid terris fplende tue Rege 

Tua Dirtuti pronum fe dare Diva tue. 

Inunder i hornen: 

Serenissima ac Poientissimi Principi ac DomL 

tut C hr iji i n a, Svecorum , Gothorum, Vanda- 

lorum Regina etc. Entium omnium intelligentissimce 

anis Hujus primum opus animo humillimo offert 

Elias Noski. A;o MDCL, 

7. 8. Konung Gustaf III., född1 
1746, besteg thronen 1771, död 1792, 
samt dess Gemål Sophia Magdale- 
na, Konung Fredric V;s i Danmark dot¬ 
ter. 
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g. Margaretha Elisabeth, 
dotterdotter af Konung Gustaf I. och 
förmäld med Hertig Johan Albert af 
Mecklenburg Giistrow. 

Genom fin afkomma af hon ftam-moder för 

det nuvarande PreusfifkaKonungs-bufet, ty hennes 

dotterfons foncfottftr Lovisa Amalin var för¬ 

mäld med Prins Wilhelm s£ Preussen, f:der till 

Konung Fredric Wilhelm II. , hvilken efterträdde 

Fredric den ftore. Från henne härftammade äf- 

ven C2.ar Iwan VI. i Ryssland, fom regerade blott 

ett år* En annan hennes dotterfons fondotter 

Juliana Maria, fyfter till nyss nämnda Lovf- 

fa Amalia, var formald med Konung Fredric V. i 

Dnnmarlr. 

På frånsidan står atftecknadt: att 
detta Portrait, ganjmalt original, likt, 
men illa måladt, är köpt i ett klädstånd 
af Stiernerd och af honom skänkt till 
Gripsholm. 

10. Eric XII., Konung af Sre* 
rige. 

Regerade i medlet af det XlV" århundradet, 

kort £©re Calmar-unionen. Han var fon af Ko. 

UUng Magnus II. Ericfon e!ler Smek, och blef 

redan 

/ 
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redan i fin barndom vald till fad rens mcdregent i 

Sverige, under det hans broder Håkan valdes till 

fadrens medregerafide Konung i Nonige. Då 

Eric blef myndig, ftyrde han inefl enfam hela 

ket, och afbojde Konung Waldemars i Danmark 

forflag att åter underkagga f?g Skåne. Men Eric 

XII dog år 1359, och den förvirring, feäan upp. 

kom i regeringen, föranledde Konung Albrechts in¬ 

kallande. 

På frånsidan står antecknadt: att 
detta gamla Portrait blifvit funnet på 
Södermalm i Stockholm och år 1807 af 
A. L. Stjerneed skänkt till Gripsholm. 

Mfe 11. Birger Jarl, aftecknad 
såc lan han finnes föreställd på Tavaste- 
hus slott i Finland. 

12. Riksförertåndaren Sten Stu¬ 
re den Yngre, och dess gemål Chri¬ 
stina Gyllenstierna. 

Sten Sture den Yngre var den tredje och flfl 

®f Sturarne, hvilka fåsom Riksforeftåqdare, undet, 

sednare hälften af Calmar-unionen, uppratthöllo 

Sveriges fjelfftandighet och frihet mot utlandfk 

mngt o#h inhemfka flåmplingar. Han förjde med 

\ 
22 



f^derlig huldhet for rikets imffa, vakade olver la. 

gnrnes vård och var fje'f den laglydigafte i fitt ri¬ 

ke. Ännu 15' gt efter hans död var hans minne 

b and allmogen få kart, att Guftaf I:s thron flere 

gänger fkakades ef menigheten* tillgivenhet for 

Siurifka namnet. Sten Sture den Yngre liknade 

beggc lina företrädare i tapperhet och mod, men 

dfvereick dem i foktmod och mildhet. Redan foin 

fpäd gosse gjorde han ofta knäfall for fin fader och 

bad for de nodlidande, lom man och Riksforeftån. 

dare var hnn mot fina fiender förfonlig och ädel¬ 

modig 9 näftan mer an man tror fig kunna fordra 

f | menfklightten. Hons förhållande mot in. 

henilka nfundsmån och hans fl rid mot Danfkarna 

och defs Konung Chriftian II., år af hiftorieivjjll- 

månt bekant. Han föll i blomman af fin ålder på fjär¬ 

den utom Cimbrishamn , då han ined en liten hop 

bönder ville mota den inbrytande Danfka håren. 

Efter hans dod intog häpnad och förvirring alla 

finnen; ingen bland likets herrar hade bebjertenhet 

att antaga fig det betryckta fäderneslandet; blott tn 

qvinna, Sten Stures eftedemnade änka, Christi¬ 

na Gyllenstierna, hade ftyrka och mod 

att fatta fig emot den frambrytande fienden , och 

ehuru öfvergifven af rikets herrar, foin borde vara 

dels förde förfvarnre, vilade hon, att fäderneslandets 

fak innu icke var föllorad. Hon, ftrax efter fin ge- 



mals död, begr.f fig till Stockholm med fina tvenne 

löner, tog a borgerfkapet en helig ed att till fifhi 

man emotftå fienden, träffade alla nödiga matt til| 

motvärn, och väckte åter genom fitt bjeltelika upp¬ 

förande mod och hopp hos menigheten# Chri- 

ftiern II. belägrade förgäfves Stockholm , och hela 

hans ftora utruftuing och anfall på Sverige hade 

kanhända ftrandat mot denna qvinnas djerfva be- 

flutfamher, om icke Chriftierns fmilande konft och 

forrädifke Svenlke mäns bemödanden förmått Chri- 

ftina att på god tro villigt för Danfke Konungen 

öppna portarna. Hvilka händelfer härpå följde, 

dro en och hvar bekanta. Chriftina Gyllenftierna 

blef fedan förd fången till Danmark ; men kom efter 

tvenne år åter på fri fot, förmåltes fedan med Jo¬ 

han Thuresson Roos, och under alla påföljande 

uppror, fom af menigheten och upprorifke herrar 

företogos till förmän för hennes löner, upp örde hon 

fig så, att hon af Guftaf I var högt ållkad och 

aktad, och af honom upprigtigt följdes, då hon 

halftannat år före Konungen, i Januari år 155*9, 

afled pä Hörningsholm. Hon var dotter af Riks¬ 

rådet Nils Ericsfon till Fogelvik och Sigrid Efkils- 

dotter Baner (hvilken fednflre genom fitt förftä 

gifte med Måns Carlsfon till Eka var Guftaf I:s 

mormoder) och dotterfon& dotter af Konung Carl 

VIII Knutsfon. 
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Begge, Sten Sture oeb Chriftina Gyllenftierna» 

^oreftålias bår tilifammans på en tafla, i miniatui * 

de flå på knå bedjande. I hornen låfes följande: 

O / Mater Dei0 Memento mei. 

Me ti/n virgo pia, Commendo L. Maria. 

Inunder flår följande: 

Teftamefitum Domini Ste noms Svanteson Sture 

Cuhernatoris Regn i Sveda, et ejus Consortis Domi- 

va C hr i (lin a GyUenfiierna. D omim MDXVI9 
Ovate pro eis. Arcfia tnbula altaris• 

13. 14* Aron Pehrsson till 
Ornäs, samt dess hustru Barbro 
Svinhufvud, Stig Hanssons dot¬ 
ter. 

Det var bos denne Aron Pehrsson 

(Omflykt) i Omås, en gammal herregård i Thor* 

sångs focken, 1 mil från Fahlun, som Guftaf I. * 

då han flrax efter Stockholmfka blodbadet rymde 

tipp till Dalarna, tog fin tillflykt, och hoppades att 

hos honom, en gammal vån och bekant, finna 

ikydd, tröft och biflånd. Aron Pehrsson var ge¬ 

nom fråndfknp nåra förbunden med Svinhufvud- 

fiågten, fom hår var talrik, maegtig och inycket 

tillgifven Danfka partiet. Han låtfade fåledes med 

/ 
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deltagande sfhörn Guflafs tal, lofvade honom fitt 

biftånd, och iade, att han ville fara till grannarna 

och utforfka de rås mening. Han for ock verkligen 

åftad, förtrodde fina vänner huru hnn hade clen 

man i fina bander, på hvilken Konung Chriftiern 

fatt ett få högt pris, och rådgjorde med dem om båfta 

iåttet att bemägtiga fig rot v et, i följd hvaraf de 

ock togo fina matt, famlade 20 man och ruftade 

fig att följande morgon gripa mannen. Men Aron 

Pehrssons huftru Barbro Svinhufvud, lom 

mifstånkte fin mans förebafvande, fattade mediidan** 

de for den olycklige ädlingen , fom fkulle bhfva 

ett offer for hennes masas lömfkhet och trolöshet , 

gick till hans rum, der han låg Mofrsbyggnaden 

på gården, underrättade honom om faran, gnf ho* 

110m flåda, haft och drång, Ikeffade honom undan 

det fortafte hon kunde och rådde honom act vån. 

da fig til! den redlige Preftmannen i Svei dfjö. Då 

Aron Pehrsson om morgonen återkom med Konun¬ 

gens Befallningstnan och dess mån, blef han högft 

föitörnad ofver Guftnfs flykt, misstänkte fin huftru 

och fkall fedan aldrig hafra tålt henne. 

15. T o t i 1 a , Göthernas Kon- 
ung. 

Efter hvad allmånt Uppgives, Ikall han haffa 

varit den 7:de Göthernas Konung uti Italien. De11 

V 
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vor han, (om år $46 ^tdje gången ffirftSrde och upp- £ 

brånde Rom, och (kal! hafva varit (innnd gifva fla* j 

den namn af Rom Gothicum. Tre ar derefter 

infog hsn åter Rom och uppbyggde nu floden nå- 

gotlunefo. Méh är 552 blef Totila (lagen af Kej* 

Sar Jutliniani fdttherre Narses, under flykten fårad 

och kört derefter dod. 
i'... I. , 

16. Konung Magni Ladulås’ dot¬ 
ter Ric his sa, som år 1288 blef satt 
i St. Clara kloster, då hon blott var 7 
år gammal. Hon blef sedermera i 
nämnde kloster först Prostinna och se¬ 
dan Abbedissa. 

17. Prinsessan Johanna Eli¬ 
sabeth af Baden Durlach, Markgref- 
ve Fredric Magnus ll:s dotter, förmäld 
med Eberhard Ludvig till Wiirtemberg 
Stutgard. 

Hon ar Konung Adolph Fredrics mofler. 

Hennes fader fe fid. 85; hennes broder(e lid. 100. 

18. Fredric II. , Konung af 
Preussen, till häst, i blymodell. (Jmfr. 

sid. 135). 

19. F r e d r i c II., Konung af 
Danmark; i alabaster. (Jmfr. sid. jsb). 

/ 
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1. Carl X. Gustaf, Konung 
af Sverige (Jmfr sid. 1,29). 

2. Drottning Hedvig Eleo¬ 
nora, Carl Gustafs gemål (Jmfr sid. 
110). 

3. Drottning C hristina , Gu¬ 
staf Adolphs dotter (Jmfr sid. 151). 

4. Carl XI. Konung af Sverige 
(Jmfr sid. 102). 

5. Drottning (Tlrica Eleono¬ 
ra, Carl XI:s gemål (Jmfr sid. 96). 

6. Carl XII. Konung af Sverige 
(Jmfr sid. 103). 

7. Konung Fredric I. af Sveri¬ 
ge (Jmfr sid 77). 

8. Dess gemål Drottning U 1 r i- 
ca Eleonora (Jmfr sid. 95). 

9. Drottning Maria Eleo¬ 
nora, den store Konung Gustaf II 
Adolphs gemål. 

\ ' 
) 
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Fodd den n Oct. 1599 och dotter rf Chur* 

furft Johan Sigismund^ rf Brandcnbutg. Hon ål- 

fkade hogt fin Gustaf och följde med honom på 

alla dess resor; forjde mycket vid hans dod och 

fann blott fin tiöft i gråt och tårar. Då Konun¬ 

gens lik balsamerades, lat han forvara hjertat 1 en 

gulddosa, hängde det vid fin fång och befuktade 

det dagligen med fina tårar; fedan, efrer begrafniu- 

gen, gick hon, minft en gång hvar vecka , ned i 

grsfven och betragtade den dftda kroppen, till des$ 

andtligen Rådet och Prefterfkapet år 1634 förmåd¬ 

de ' henne att afftå från dessa dödsbesok. Deie- 

mot hade hon ingen eller foga karlek for Sverige 

och allt hvad Svenfkt vnr, tålde ingen Svenfk i 

fin tjenft farnt vor i högfta grad flösaktig. Detta 

gjorde att tnnn ej fann rådligt lemna henne myc- 

ket tilltrade och umgånge med den unga Drott¬ 

ningen, i hvars uppfoftran hon dock ville vara rå- 

dande, éfcenfom att man afholl henne från all 

delaktighet i riksflyi elfen, ehuru hon vål ville 

blanda fig den. Missnöjd hårofver, beflot hon 

/ hemligen refa ur riket, begsf fig ock 1640 till 

fitt ånkefåte Gripsholm, och den 19 Juli om natten 

gick hon i folje med en Kammarjungfru genom 

«n bakport, sstte sig i en bh ofver tili andra lan¬ 

det, der en vsgn stod tiilreds, och for tili Nykor 

/ 
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plirg, steg. pS ttt Danskt fartyg» som lag der i 

skaren och kom så till Gottland, hvnrifrdn ett öi> 

logsfkepp férde henne tili Danmark. Ett krig 

hade sa nar for denna orsak skull uppstått mellan 

Sverige och Danmark. Åndtlig^i,genomtChurjEurst Fre- 

dria Wihehns aFBrandenhurgbemedling, kom Enke- 

drot t nin ni ligen tillbaka till Sverige år 1648, fann sig 

ej särdeles nöjd med sin dotter och sfled ånddigeit 

på Stockholms * flott den x§ Mars 1655 satnt 'be* 

groJFs i Riddarholms kyrka den 13 Mnj sammnjår, 

10. Drottning Lovisa U 1 r i c 9 
KLoJiung Adolph Fredrics Gemåh 

Född den 214 Juli 1720, och dötter af Kon# 

ung' Fredric Wilhelm i Preussen» Denna Vvottm 

ning har gjort sig odödlig genom det beskydd 

hon gitvit vetenskaper, vitterhet och konster» 

Det var hon, som inrättade Vitterhets*-, Historie* 

och Antiquitets Akademien, li vilken sta dfasta des af 

hennes Gemål år 1753 oclr sedan af hennes son 

Gustaf III år 1785 åter upplifvad.es. Samma år, 

som Vitterhets Akademien inrättades, låt Brott 
m 

ivingen ligga grund till det Chinesislca lustslott^ 

Drottningholm, der fabriker af alla slag inrattades 

och Ifven en mullbårsplantering anJades rill fTIkes^ 

afvelns forkofran, sä att Drottningen på en gång 

ftrlckte sin värd till lårdomens, Jconfternas oeh 

25 



handaflöjderHas befordran Inom fåderneslendet. Otu 

denna Drottning yttrar Doctor Haller i sina 

Gedichten: natt ega U ) r i c a s egenskaper år 

sällsyntare, än att vara Drottning, ehuru det är 

ea lyckans lott, soni endast tillfaller en bland 

millioner; ioo år föda mänga Drottningar, men 

illenast en ULRICA.U Hon dog den 16 Juli 

1782 på Svartsjö flott. 

11. Prins Gustaf, Eric XIV:* 
son. 

Denne olycklige Prinsens oden föreställa en 

tafla af menskliga lifvets omskiften. Han föddes 

är 1568, och i kraft of 1566 års riksdagsbeflut 

var han närmast berättigad till thronen* Men 

samma hämnd. Konung Johan utöfvade mot fa- 

dren, sträckte sig äfren till den oskyldiga sonen. 

När Konung Eric XIV skickades till Åbo, sändes 

^ans son, den späde Gustaf, till Pohlen, så slätt 

utrustad och försedd, såsom hade man med upp» 

åt velat mörda honom of uselhet, och sedan, når 

han kom till Vnognare ålder, blef han nödsakad att 

skaffa sig födan ån i Wilna ån i T horn, derigenom 

att han passade upp pä värdshusen, borstade ftöflor 

och flcrapade hästar. Sä användes nätter och qväl. 

lar; om dagarna besökte lisn (kolan. Nar Sigis- 



muiid bl ef Konilng i Pohlen, och Gustaf fick veta, 

«tt hans syster Sigrid var i Prinsessan Annas folje* 

förklädde han sig som tiggare och besökte henne,, 

Sadan for hati till Prag, der Kejsar Rudolph mot- 

tog honom med valvilja* Har lärde han sig che- 

mien, hvarigenom han sedermera {kaffade fig up¬ 

pehälle; Sedan begaf han (ig till Finland, att 

halsa pa fin moder. Men Clas Fleinming, som 

då var Ståthållare der i landet, bad honom genast 

resa tillbaka, emedan han annars vore tvungen 

att insatta honom på Åbo slott. Hans moder 

rådde honom då, att taga {in tillflykt till Konung 

Sigismund. Denne gaf honom ock verkligen ett 

abbotsdome vid Posen, hvilket Gustaf sedan af- 

flod till en Polack, mot cooo gyllen om året. 

Så befriad från torfcighet och nod, viftades han 

någon tid i Thorn och lefde der på en anftåndig 

for* Omsider inviterade honom Czaren Boris 

Gudenow till Moskau. Detta fkeddej år 1599» 

och Guftaf blef furstligt mottogen, spisade med 

Czaren fjelf och Czarinnan, utan annan fkillnad, 

an att råtterne voro olika. Czaren såges ock hal¬ 

va beftamt honom fin egen botter Axinia till gemål 

och åfven varit finnad att gifva honom Esthland 

och Finland till rike. Men Guftaf ville icke 

blifva Grek, och icke heller {kilja fig från ett an¬ 

nat fruntimmer, fom han forde med fig. Han 



blef da forsänd till Uglitsch och der hederligt 

Underhållen. Men då vid samma tid den falfke 

Demetrius uppträdde i Ryssland, blef Guftaf sotn 

fånge insatt i Jaroslaw, derfore att han visade mer 

benägenhet får Konung Car! i Sverige, in £6r 

Konung Sigismund i Pohlen. Vid Demetrii fall 

tom han åter i frihet, och flot feort derefrer fin 

af vidriga fkiften betungade lefnad i en fejorklund 

vid Caschin* der han ock* blef begrafven år 1607. 

13. Prinsessan Sigrid Vase, Kon¬ 
ung Erio XlVts äkta dotter. 

Hon blef for fl, år 1587, gift med Henrfc 

Tott, och andra gången med Niis Nilsson Natt och 

Dag* 

N:ro 71. Conseil-rummet. 

i* Lebensgr. Konung Carl X. 

Gustaf, hvilande med handen på jord¬ 
globen Efter Original af Ehrenstrahl». 

afcopieradt af D. Kraft. (Jmfr. 12,9). 

2. Familj- stycke, som före¬ 
ställer Konung Carl XI tillika med dess 
barn Prinsessan Hedvig Sophia och 
Kronprinsen Carl XII, jemte deras Hof« 



mästarinna. Denna sköna och herliga 
tafla är målad af Ehrexstraiie. 

3. Ett lika familj-stycke, 
som äfven föreställer Konung Carl XI 
jemte dess mor samt Kronprinsen Carl 
XII, hvilken leder sin äldre syster 
Hedvig Sophia vid hand och har bred¬ 
vid sig sin yngre syster den lilla Ulrica 
Eleonora. Äfven denna tafla är må¬ 
lad af Ehrenstrahl. 

4- Batalj-stycke, förestäl¬ 
lande en del af slaget vid Lund den 
4 Dec. 1676. Konung Carl XI. är här 
föreställd i Lebensgrösse till häst. Af 
Ehrenstrahl. 

5. Familj-stycke, föreställande 
stamhuset för den Kongl. Svenska ätten 
uti Andra och Tredje led tillbaka från 
Konung Adolph Fredric. Denna Tafla 
(som är 7 å 8 alnar bred och vid pass 
5 alnar hög) föreställer nemligen Her¬ 
tig Fredric III af Holstein (Jmfr. s. 131), 
Konung Carl XIII:s farfars farfar, til¬ 
lika med Hertigens gemål Maria Elisa¬ 
beth af Sachsen (Jmfr. sid. 15:), moder 
till 16 barn, af hvilka flere här om- 
gifva dem. Minerva presenterar en al 
döttrarna för Drottning Hedvig Eleo- 
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nora, Konung Carl X:s gemål, till hvars 
heder denna Tafla ar målad, af Ehäen- 
STRAHE. ' 

6—13. 8 Prinsar och Prinsessor, 
nyssnämnde Hertig Fredric UI:s barn 
neml.: 1) Magdalena Sibilla, 
Hertiginna af Schlew. Holst. (Jmfrs.143,)* 
2) Prinsessan Maria Elisabeth 
(Jmfr sid. 133). 3) Prins F r e d r i c , 
född 1635 och död vid 16 års ålder på 
en resa till Paris. 4) Hedvig Eleo- 
nora, Konung Carl X:s semål (Jmfr 
sid. 110). 5) Prinsessan Anna Doro- 
thea (Jmfr sid, 146). 6) Hertig Chri¬ 
stian Albrecht (Jmfr sid. 137). 7) 
Hertig August Fredric ( Jmfr 
sid. 138), och 8) Prinsessan A u g us t a 
Maria, Markgrefvinna af Baden-Dur- 
Jach. Hon blef nemligen Hertig Fredric 
Magni af Baden Durlach gemål. Se ho¬ 
nom sid. 85, dottern sid. 174 och sönerne 
sid. 100. 

14) Lebensgr. Hertig Carl Fre¬ 
dric af Schleswig-Holstein Gottorp , 
Konung Carl XII:s systerson (Jmfr 

sid. 134). 

15. Riksrådet oeh Riks-Cancellern 
Grefve Axel O xenstjerna (Jmfr 
sid. 99). 
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N:ro 79» Garderob. 

1. Phaltzgrefve Philip af Sultz- 

bach (Jmfr sid. 129). 

% 

N:ro 82. Förmak. 

1. Konung Carl XI, (Jmfr sid. 
a 02). 

2. Drottning Ulrica Eleono- 
r ä, Konung Carl XI:s gemål (Jmfr sid. 
96)* 

N:o 83* O fre Matsalen. 

1. Lebensgr. Konung Gustaf I. 
(fmfr. sid. 164). 

2. Lebensgr. Konung Eric XIV. 
(Jmfr. sid. 149). 

3. Lebensgr. Franz I. Konung af 
Frankrike. 



Uppfteg ga Frankrikes thron ar 1515, fa£- 

lade efter Maximilians död om Kejsarthronen 

ined Carl V. Han intog Navarra, men förlorada 

det åter och blef år 15*25 af Carl V. tillfångata¬ 

gen, men efter ett år åter frigifveti. År 1541 

slot hnn åfven förbund med Konung Gustaf I i 

Sverige. Franz var den mcft ridderliga man på 

fin tid, en af de meft upplyfta och ålskvårdafte 

man i Mediceernas lysande tidehvarf. Han dog 

år 1547, 53 år gammal, 

4. L chensgr. Sigismund I., 
Konung af Pohlen och Storhertig af 
Lithauen. 

Uppfteg på PohUka thronett 1505,* ocli år 

Jsynnerhet namnkunnig for fina gtne med Ryss¬ 

land och ett med Korsherrarfie förda blodiga krig. 

Denne Sigismund år Konung Johan lll:s svår¬ 

fader. Han dog år 1548* sedan han uppnått en 

ålder af 81 Sr. Hans broder Uladis?au$, Konung 

i Ungern och Bohmen, se sid. J4r. 

5. Lebensgr. Maximilian l.f 
Romersk Konung och Kejsare, i dess 
§9 års ålder. t / 

Blef Romersk Konung ar 1486, och Kejsare 

Sr*493* Man såges liafva varit mållös ända till 



fitt 9 ar. Me3 fin gemål Maria of finrgund 

Bekom han Nederländerna tillika ined greffkapefc 

Burgund eller Franche.Comte. Denne Maxi¬ 

milian kan såras tillhora hade medeltiden och den 

nyare; han fior den fena och började den sed- 

riare. Han affkcffade n ifiätten i Tyfkland, utlyfte 

den kallade Lands reden, anlade den Kejserliga 

Cnmmöi-Ratten, fordelte Tyfkknd i io Kretsar, 

och under honom gjordes år 1517 en början till 

åd florå reformationsverket. Hans enda son var 

Philip Austriacus, aifvinge till Ofterrike, 

och denne var förmäld med Konung Fe r dir 

nand Cntholici i Spanien dotter Johanna, genom 

hvilken han bekom arfsrått til/ Spanfka riket. men 

han dog 13 ar fore fin* fader. Maximilian afled 

ar 1519, SS är gammal. 

$. Lebensgr. Kejsar Carl W 

Blef Konung i Spanien Sr 15,5 effeP s;„ 

morfader Konung Ferdinand Cathoiicus och Kej. 

save V 15.19 efter sin farfader Maximilian, sä att 

han under sitt välde förenade h §de far^drenfi 

och morfadrens mägfiga ich vidftrlckta riken, de 

öfterrikifka länderna med de Spanfka. Undec 
honom upp flod det forlla refprjnationskriget tUet 



det Smalkaldifka, i hvilket Kejsaren fiek till finga 

hafvudmannerna for reformationen, neml. Chur- 

furfte.ii af Sacbsen Johan Fredric och Landtgrefven 

ef Hessen Philip den Ädelmodige. Carl segrad® 

med förvånande lycka öfver alla fino fiender, icke 

sa mycket genom deras kraftlöshet som faft mer 

genom deras ofkicklighet. Han, ftolt öfver denna 

framgång, började redan allt mer uppenbart 

låta förmirka sin hemliga plan att blifvaheladet Tyfka 

rikets Universal-monark, då i det sntnma han fjelf 

öfverraskod och i flughet besegrad af Hertig 

Moritz af Sachsen, i fiörfta haft måfte rådda fig 

med flykten från mötet i Trident och på en gång 

Sag alla finn ftora förhoppningar, alla sina se¬ 

grar gå förlorade. Nu, missnöjd, uttröttad och sjuklig 

beflot han att d aga fig undan från verlden 9 
aftradde Tyfka rikskronan till fin broder Ferdi¬ 

nand, fina ofiiga lånder till fin son Philip,, och 

bfigaf fig sjelf i ett kloster. Detta fkedde år 

1556. Det feltes Carl V, for att blifva den 

ftorfta Furfte i Europa _ så fkildrar honom 

Jdh. Muller _ just det, hva"d Luther egde, nem- 

ligen detta oförfkrackta mod, som feånflan af re¬ 

na ofsigter ingifver, Han hade från ungdomen 

i det fria Flandern och i det politilka hof, hons 

farfader Ferdinand den Catholfke efterlemnade 5t 

honom,' vant fig vid en viss yttre måttlighet, den 

ock lans svaga kioppsconftitution sedermera 
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nödgade honom ott underhålla. Hnnhadeen egen 

färdighet, att se förut, att misstänka allt oeh all- 

ting behandla med misstroende. Derfore uppgjorde 

han alltid ganfka väl combinernde planer, men 

det feltes honom kraft att utföra dem; han 

var icke magtig of djerfva och hafliga beflut ; öf- 

verläggning och beräkning var hans sak, men lian 

forftod icke så vål at beräkna de inoralifka kraf¬ 

terna som de phyfifka. Den högre politiken var 

på hans tid ännu outbildad, och Carl forvexlfld? 

flatsfconft med forställningskonflen. Också var 

lians egen (fällning fådan, att der rådde mycken 

motsägelse mellan (ken och sanning. Han syn* 

tes omätligt mäktig, men var i nödvändighet att 

nödgas dolja huru ringa och måttliga hans krafter 

voro. Ehuru Konung öfver den lika södern, arf. 

vinge ef Burgundicn och Herre (iver den nya 

verlden, var han dock ofta utan penningar. Guld- 

grufvorne voro i böljan icke mycket indi åktiga, 

flatsekonomien var i fin barndom. Carl dessutom för# 

ftod icke att hvarken genom fruktan ellei genom för¬ 

troende och kärlek vinna Furflar och folk. For 

öfrigt var han i fitt Jefnadssätt mycket enkel; i 

hans klädedräkt, i hans bof var ingenting utom¬ 

ordentligt. ftien han hade den flora olyckan, att 

hvar och en sag på honom, huru fin hau varj 

ingen ting annat talade hos honom än tungan. 



denna långsamt, sakta, obemärkt och utan någon 

förändring i rofterj ingen trodde honom. Denne 

Kejsare, sedan han i (Ttt 56:te nr nedlnggt alla fina 

Ikronor och begifvit fig till kloftret S:t Juft i det 

fköna landfkapet Eftremadura, tillbragte der fin 

aterftående lefnad med fino syflrar Enke-drott- 

ningarno af Frankrike och Ungern såsom en man, 

hvilken cfsagt all yttre ftorher^ förgätit verlden 

och all dess lycka och nu endafl fann fitt nöje 

och fin sa) S het i jemnlikliet x>ch gud liga öfningar» 

I denna ftillhet dog han tfcer tvenne år. 

7. Lebensgr. Ferdinand I., 
Kejsare samt Konung öfver Ungern och 
Böhmeiu 

Broder till Kejsar Carl V. Han var f?>r* 

måld med Prinsessan Anna, syster till Ludvig IL 

Konung af Ungern och Bolimen, och da denne 

ftupade i flsget mot Tut karna vid Mohacs 1526* 

frlef Ferdinand efter honotn Konung öfver hans 

lander. Han blef Romersk Konung 1531, och Kej* 

sare 1556 efter fin broder Carl V. Ferdinand i- 

fikttog med sorgfdllighet religiomfreden. Han 

dog år 1564, 61 år gammal, Hans gemål födde 

honom 15 barn. 



8. Lebensgr. IL u cl v i g U., Kon* 
ung öfver Ungern och Böhmen. 

Kallades den O ti dige, emedan b an for 

bittida kom till veildén utan hud, bltf Konung 

då han var io år, formåld når han var 15 år, 

och flupade i flaget vid Mohacs, då han ånnu blott 

var 20 år gamma!. Han var formåld med Konung 

Philip I:s i Spanien dotter, men tfrerlemnade inga 

barn, få att lians kronor ofvergingo till hans svåger 

Ferdinand I. 

9. Lebensgr. F r e d r i c , Chur- 
fnrste af Sachsen. A:o 1525. 

Kallades, den V i se, och var sa hogt aktad 

och ansedd, att han, .efrer Kejsar Maximilians dåd, 

blef utvald till Kejsare; men han afflog denna 

värdighet, och i fiäilet foi bjelpte Carl V. det till. 

Han var ock den som f6rna'mligaft fkyddade 

Luther, och som åf.en ftiftat Univerfiretet i 

Wittenberg år 1502, der han ock ligger begrafven. 

Luther håll åfver honom Likpredikan , och. Me* 

lanchton en latinfk oration. Fredric var iédd 

år 1463, blef Churftyfte 148Ö, och dog ofår* 

m»!d 1525. 



10. Lebånsgr. J ohan, Churfurste 
till Sachsen, Landtgrefve i Turingea 
och Markgrefve till Meisen. 

Broder till den föregående, efter .hvilken han 

blef Churfurftejir 1525. Han kallades den Stånd¬ 

akt ige. Det var han, som på Riksdagen i 

Augsburg 1530 cfverlemnade den Augsburgifka 

bekännelsen, och vid Riksdags-bögtidlighetern» 

, bar han som Årke-Marlkalk svärdet framför 

Kejsaren. Han var född 1469 , och dog åf 

11, Lebensgr. Johan Fredric, 
Churfurste till Sachsen, Landtgrefve i 
Turingen och Markgrefve till Meisen. 

Son af den föregående, efter hvilken han 

ock bltf Chuifurfte 1532. Han kallades den 

Adelmodige. Han var så fast och inner¬ 

ligt tillgifven den Evnngelilka låran, att han ffir 

religionens (kull vägrade att gifta fig med Kejsar 

Carl V:s syfter Catharina, som var Katholik och 

sedermera blef Drottning i Portwgal. Han var 

ock bland hufvudmånnerne, som ingingo det Sinai- 

Jcaldifka förbandet, men han blef i ftaget vid 

Miihlberg år 1547 tillfångatagen af Kejsaren, ocK 

åfven domd till doden, hvilken döm likväl icke gick 

i verkflallighet genom flere Churfurftars foreftåll- 
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ningnr deretnot. Men fitt Churfurftendöme måfte 

han offtå till Hertig Moritz och sjelf tillbringa 

lin tid i fängelse, till dess han dndtligen bltf der- 

tfran fårlossad genom Moritz sjelf, h vilken, dä 

han med en armé cfverrafkade Kejsaren, tvang 

honom att lösgifva de fängna. Johan Fredric 

dog i Weimar år 1554, sedan han kort förut 

ftadjfjiftat, fitt afflående på Cbur»Sacbsen. 

y 

12. Lebensgr. Joachim, Chur- 
furste och Markgrefve till Brandenburg-, 
det Heliga Romerska Rikets Ertz-Ca- 
mererare och Herre till Stettin-Pom- 
mern. 

Kallades Nestor, höll Hg oföränderligt vid 

den Katholfka laran och 1;din pade med all kraft 

emot den Lutherlka. Han var svåger till Chn- 

ftisrn II, hvars syfter Elisabeth han hade till gr* 

mål; hon blef £<ir lin tillgifvenhet för den nya 

laran föiföljd af En herre, så att hon nödgades 

fly till fin morbroder Churfurft Johan af Sachsen. 

Churfurft Joachim var född 1484 och dog 1535. 

13. Lebensgr. Joachim II, Chur- 
furste och Markgrefve till Branden* 
burg, det Heliga Romerska Rikets Ertz*. 
Camererare och Herre till Stettin-Fom* 
xnern. 



Son af den föregående. Han antog Ltt* 

therHka läran ar 153Q och under • honom blef 

amma lära i hela M »rk^Brandenburg predikad 

och antagen. Dock h >11 han med Kejsaren i 

da Smdkaldifka kriget, motftbd icke heller In¬ 

te* ihis-Bokeo, som. förelädes på Riksdagen i Augs- 

hurg 1548* och fkickade fig visiigen efur om* 

flandigbeterns ; likval forblef han under allt detta 

ftadigt och fnft vid den Augsburgifka bekännelsen, 

som han besvurit. Han var svager med Kon¬ 

ung Jihan III i Sverige, ty han var förmäld 

med Konung Sigismimd Iss i Pohlen dotter. 

Prinsessan Hedvig. Churluifl: Joachim var iodd 

1505 och dog 1571, 66 år gammal. 

14. Lebensgr. Henri c den Yngre, 
Hertig till Braunschweig oeh Liine* 
burg. 

ÅfVen en svager till Konung Johan III i 

Sverige, ty hans ändra gemål Sophia var en dot¬ 

ter till Konung Sigismund I i Pohlem Hertig 

Henne var en afsvuren fiende till Lutherfka la* 

ran, men han blef af de Protestantilke Furfiwrne 

|6rjagad år 1542 och fången tillika med sin 

son Carl. Han blef åter losgifven 1547 och dog 

7? ar gammal* 

/ 



15* "Lebensgr. Wilhelm IV, 
*halt2grefve vid Rhen, Hertig till Be« 
ifern. 

Son a i Albett IV, som kom i besittning af 

leyern. Phalt2grefve Wilhelm var född 1493, 

>ch regerade ifrån 1508 till fin dod 1550. 

16. Ljebensgr. Georg, Hertig 
-ill Sachsen och LandtgrafVe till Thtt® 
ringen. 

Kallades Dives eller Barbatus och var 

sn båtsk fiende af Luther och den Evangeliska 

aVan. Han var född 1471 och regerBde från 1500 

ill fin död 1739. Sin rätt till Friasland sålde 

han till Öfterrikiska Huset. 

i?. Lebensgr. Henric, Hertig 
till Sachsen och Landtgrefve till Thu« 
ringen. 

En hroder till den föregående, efter hvllkeit 

han blef Hertig år 1539. Han var lika tillgifven 

den Lutherfka låran som dess broder varit dess 

fiende, och under honom infördes sanuna låra i 

hela Meisen. Han kalladiS den Fromme, var 

född 1473 eeh dog 1541. Hsn år fader tUl 
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den fioie mmnkunnige Moritz af Sachsen, som 

o^verlndåkaflode alla Kejsai Carl Vrs planer. 

18. Lebensgr H e n r i c , Hertig 
till Mecklenburg, Furste till Wenden, 
Grefve till Schwexin, Landiherre till 
Rostock ocli Stargarden. 

Kallades Pacificus och Pnter Patrise 

eller den Fred sam me och Fäderneslandets 

f a d e v. Åfvén han vr.r den Lutherlka Uran till» 

gifven. Det var ock han, som måcklade fred 

mellan Konung Chiiflian III i Danmark och Lii- 

beckarne år 1534. Han var fjdd 1479 och re* 

gerade från år 1503 till 1552. 

19. Lebensgr. Philip, Hertig till 
Mecklenburg, Furste till Wenden, Gref- 
ve 111 Schv'.erin och Landtherre till 
Rostock och Stargarden. 

Son of den föregående, var fodd 1514 och 

dog 155-, 43 år gammal. 

20. Tebens gr. Hertig Al brecht 
till Mecklenburg. 

En broder till den förutnämnde Henric Pa¬ 

cificus. Denne Albrecht var den VI af dtfta 
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namn och kallades Pulcher eller cfen Sköne. 

Han var förmald med Chu* furst Joachim I:s af 

Brandenburg (se n:o 12,) dotter Anna, som var 

Syllerdctter till Konung Chriftiern II. Albrecht 

var en orolig man och år som sådan mycket kand i 

Sven/ka Hifhmen under Konung Guftaf I:s tid. 

Det var han, som herbergerade och fkyddade de 

forrådiflke Svenfkar, Thure Jonson, Erkebifkop 

Guflaf Troile med flere, som rymde härifrån ri- 

ket och idkeiigen ftåmplade på Konung Gufkf I;s 

störtande. Det var åfven han, som ingick under¬ 

handlingar med Nils Dacfce i den beryktade Dackg- 

fejden, sökte att genom honom bf f a Sveriges 

Konung och gjorde till den andan Däcken ftora 

anbud. Albrecht var född 1487 och dog 1547* 

60 år gamma!. 

21. Lebensgr. Eric den Äldre, 
Hertig till Braunschweig och Lune- 
burg, Kejserlig Majestäts S. A. D. 
A:no 1533. 

Han var född 1470 och afled 1540, 70 år 

gammal. S. A. D. formodas betyda Archi* 

D a p i f e r eller Ar ki*Drotset. 

22. Andreas de Gretif Fur¬ 
ste och Regent i Venedig. 



Var en i regeringsårender mycket vål for* 

faren man. Han bkf af Turkifke Sultan satt till Gou» 

vernor ofver en del af Vendilka landetj som nar" 

maft gränsar till Venedig, Andreas G r i 11 o S 

hade en naturlig son, vid namn Ludvig, som blef 

Gouvernör i Vendilka landet, men sedermera, år 

J534, halshuggen, 

23, Lebensgr, Stephan Schlich, 
Gretve till Bassan, Herre till Weiskirck 
Ellenbogen och Schlackenverder, 

24. Lebensgr, Georg af Fröns» 
berg, Riddare, 

En namnkunnig Kejserlig General, Det var 

han, som år 1527 med en ha'r tågade till Rom, 

och till fälttecken fprde ett rep och hotade att låt# 

h@nga Påfven Gemens VII. Han intog och plun. 

^rade Rouii belägrade Påfven i Engekborgen, 

eeh ehuru han vål måfte afllå ifrån att fullfölja 

sin forfta hotelse, spelte han dock med P.åfveq. 

mycket gåck, låt infor hans ogon i Påfvelig drågt 

Utklåda en som (kylig férefläUa Luther, och hel» 

sade denne får Påfve, 

25, Lebensgr. UJrich, Hertig 
t»U Wurterrherg och Grefve till Mum- 
pelgard, A;no 1555. 



Kallades den Oförståndige, men var i 

lig sjelf en llug herre* Han invecklade lig ar 

1519 i krig med det Schwabilka förbundet och 

iprlorsde litt Hertigdome Wiirtemberg, hvilket 

hans fiender sålde till Kejsar Carl V. Sedermera 

återfick han det dock, såsom lån s£ Öfterrike, ge» 

nom Konung Frantz, Ijs i Frankrike och Landt» 

grefve Philips of Hessen be med lin g. Men i det 

Sinalkaldifka kriget, 1546) flod hen på Proteftant 

temas fida, såsom han ock sjelf bekånde fig till den 

Evangelifka låran, och då förlorade han for andra 

gången litt hertigdome, men återfick det å nyo, 

sedan han med Kejsaren ingått förlikning. Han 

dog dock kort derelter, å‘‘ IJfO, sedan han 

»pplefvat en ålder it 63 år och regerat i 47, 

26. I.ebensgr. Christopher, 
Hertig till Wiirtemberg, i dess 13 års 
ålder, Arno 1533. 

Son sfi den föregående j född 1515 och död 

I5<>8) sedon han regerat i 1$ år. Han bekånde 

% till den Lutherfka låran,' 

97, Lehensgr. Wolfgang Phaltz» 
grefve vid Rhen till Zweybrwcken. 
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Konung Carl X Guftafs fjrfndere fader; 

Han var i bjertat Lurherfka Ilron tillgifven, men 

fogade {ig dock efrer Kejsarens behag vid Intelims- 

Bokens föreliggande på Riksdagen 1 Augsburg 

144S, ty han fruktade ntt annars ånnu mer å- 

draga fig Kejsarens ogunfl, helft denne redan var 

Uonom icke särdeles bevågeu. Från honom hår- 

flamma alla sedermera regerande Phaltzgrefvar, Han 

var född 1526, och dog i Frankrike 1569» 43 

år gammal. Hans gemål se fid. 147. 

28- J^ebensgr. Johan den Äldre, 
Phaltzgrefve vid Zweibriicken, i dess 
33 års ålder. 

Son af den f Sregåepde och Konung Carl Guflnfs 

farfader. Han var född 1550 och regerade ifrån 

156^ ti ! sin dod 1604. Hans gemål Magda¬ 

lena fe fid. gö. 

*9. "Lebensgr. Johan II. eller 
yngre, Phaltzgrefve vid Rhen till Zwei- 
hrucken. 

Son af den föregående och farbroder till 

Konung Carl GufLf. (Jmfr. s. 145.) 

30. Lebensgr. J o h an, Markgref- 
ve till Brandenburg, Hertig till Stettin 



Pommern m# m., i dess 18 åra ålder, 
A:no 1532. 

Son af Churfutft Joachim I. (se n:o 12) 

och broder ril! Joachim II. (se n:o 13). Han 

kalledes Pvudens och Seven/f, den Kloke och Al \~ 

varsamme, residerade i Ciiftrin , och hade nog 

mod att förkafta Interimsboken på Riksdagen i 

Augshurg; han underfkref den icke. Han var 

född 1513 och dog 1571, 58 ar gammal. 

31. lebensgr. R e n a 111 s , Furste 
af Oranien och Grefve till Nassau. 

Son till grtfvd Henric rf NTassau. Han arfi* 

de fuiflendömet Oranien efter fin morbroder 

Philibertus.» Dog barnlös 1544 en blessure* 

som han erhöll vid belägringen af Sandenie, der 

han ftridde på Kejsarens fida. 

32. lebensgr. Ernst, Heitig till 
Luneburg och Braunschweig. 

Stamfader till de begge nya Husen aF Braun- 

schweig-Llinebtarg. Han var bland dem, som under* 

fkrefvo Augsburgifka bekännelsen 1530g Dog 

1546, 49 år gammal. 



53* febensgr. Philip I, Laiidt* 
grefVe till Hessen. A:no 1534# 

Kallades Mngnanimus, <3eti Stonno^ 

di ge. Var född 1504* tillträdde regeringen 

©fver hela Hessen 151införde derffååes dett 

Lutherfka läran 15^7 , tinderfkref Augsburgifkä 

bekännelsen 1530, ftifrade Marpurgfka Univerfi- 

tetet 1^31, blef af Rejsar Carl V, efter flaget vid 

Muhlberg insatt i fängelse, men åter frigifven ge* 

nom dess mag, den förutnämnde Chilrfurft Moritfc 

af Sachsen, och dog, 63 år gammal, Sr 1567* 

54. Iebensgr. Henric VIII., 
Konung af England. A:no 1542» 

Hön var född 1491, tippfteg pä England* 

tbron 1509 och regerade till år 1547* Han af* 

fkaffade i England det Påfligä våldet, men ville 

hvarken antaga Luthers eller Svinglii lård, Var 

Jock mera böjd för den sednare* och fkrrf emot 

den förras, hvarföre ban af Påfveii b’ f kallad 

Defensor fidei, Trons försvarare. Mett 

Sjell låt han utropa sig för församlingens liufvud, 

fiaft Chriftus. Denne Konung hade 6 gemåler 

éfter hÄrandrn, af hvilka han låt halshugga i:nef 

fkildc 



(kilde 2:ne ifrån fig, men bibehöll intill (lutet de 

öfriga begge vid fin nåd. Han dog, 56 år gam. 

ma), 1547» «*rer en 38-årig besynnerlig regering. 

Utom desse ofvannämnde Unnas 
här äfven en mängd smärre tallor med 
följande personers Portraiter i minia® 

ture, neml: 

1) Hertig Magnus till Sachsen. Länen* 
burg, son till Hertig Johan, tillsammans 
med dess gemål Catharina, dotter till 
Hertig Henric af Braunschweig ; han dog 

154g, hon år 1563. 2) Albrecht, Her* 
tig till Sachsen och son af Churfurst 
Fredric II, tillsammans med dess Gemål 
Zedena, dotter till Konung Georg af 
Böhmen; han död 1500 hon år 1510. 

5) Albrecht III., Markgrefve till Bran* 
denburg, Tyska Ordens Stormästare * 
son till Markgrefve Fredric till Bran- 
denburg, tillsammans med dess Gemål 
Anna Maria, dotter till Hertig Erio 
den Äldre af Braunschweig (se honom 
sid. 195); Albrecht var född 1490 och 
dog 1568. 4) Ulrich, Hertig till Meck* 
lenburg, son till Hertig Albrecht af 
Mecklenburg, tillsammans med des* 

gemål Elisabeth* dotter till Konung 
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Fredric I af Danmark; kan döcl 1605; 
hon Sr 1586. 5) Johan, Markgrefve 
till Brandenbuig, son till Churfurst 
Fredric, tillsammans med dess gemål 
Barbara ; han död 1464. 6) Fredric, 

Markgrefve af Brandenburg, son till 
Churfurst Albrecht, tillsammans med 
dess gemål Sophia, dotter till Konung 
Casimir i Pohlen ; han död 1536 , hön 
är 1512. 7) Konung Casimir i Foh- 
len, son af Konung Ludvig i Ungern, 
tillsammans med dess gemål Elisabeth, 

dotter till Kejsar Albrecht; Konung 
Casimir var född 144.6, och dog i4$2* 
8) Albrecht, Churfurste till Branden¬ 
burg , kallad den Tyske A c h i 1- 
1 e s, son till Churfurst Fredric, till¬ 
sammans med dess gemål Anna, dotter 
till Fredric den Sagtmodige, Churfurste 
af Sachsen» Albrecht var född 1414» 
Och dog 1486. 9) Christian I., Chur¬ 
furste till Sachsen, son af Churfursten 
August, tillsammans med dess gemål 
Sophia, dotter till Churfurst Johan af 
Brandenburg; han född 1560 och död 
1591; hon född 1568 och död 1622. 
10) Johan Georg, Churfurste till Bran¬ 
denburg, sön till Churfurst Joachim, 
tillsammans med dess gemål Sabina, 

dotter till Markgrefve Georg af Bran- 
denbnrg; han död 1598; hon år 1575, 
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ii) Johan, Churfurste till Brandenburg, 
son af Churfurst Albrecht till Bran- 
denburg, tillsammans med dess gemål 
Margaretha, dotter till Markgrefve 
Wilhelm af Meissen, Hertig till Sach- 
sen; Churfurst Johan föddes 1455 och 
dog i499* 12) Albrecht Fredric » 

Hertig till Preussen, son till Albrecht , 
Tyska Ordens Stormästare, tillsammans 
med dess gemål Maria' Eleonora, dot¬ 
ter af Hertig Wilhelm till Jiilich; han 
död 1611, hon år 1608. 33) Dieterich 

den Lycksalig e, Grefve till Olden- 
burg, tillsammans med dess gemål Hed¬ 

vig, dotter af Hertig Erhardt till Schles¬ 
wig; Grefve Dieterich dog år 144°* 
14) Eric den Äldre, Hertig till Braun- 
schweig och Luneburg (Jmfr sid. 195), 

tillsammans med dess andra gemål Eli¬ 

sabeth, Churfurst Joachim I:s af Bran- 
denburg dotter. 15) Henr:c, Hertig 
till Sachsen, kallad den F r o m m e 
(Jmfr sid. 193), tillsammans med. dess 
Gemål Catharina , dotter till Hertig 
Magnus af Mecklenburg; hon var född 
1477 och dog 1561. Moder till den 
namnkunnige Churfurst Moritz af Sach¬ 
sen. 16) Fredric II, Konung i Danmark 
(Jmfr sid. 126), tillsammans med dess 
Gemål Sophia, dotter till Hertig Ul- 
ric af .Mecklenburg; hon var föd$ 



1^57» och 1631. 17) Christian 

III, Konung i Danmark (Jmfr sid. 81), 
tillsammans med dess Gemål Dorothea, 

dotter till 5-ertig Magnus i Neder- 
Sachsen. 18) Fredric I , Konung i 
Danmark, son af Konung Christian I, 
(Jmfr sid. 78); han uppsteg på Dan¬ 
marks thron efter Christiern II, nästan 
på samma tid som Gustaf I. uppsteg 
på Svenska Thronen, kröntes 1524 af 
den från Sverige afvekne Erkebiskop 
Gustaf Trolle, ingick med Gustaf I. för¬ 
bund till gemensamt försvar mot Chri¬ 
stiern och hans anförvandter, gjorde i Dan¬ 
mark en början med reformations-verket, 
men inrymde åt Adeln för mycken magt; 
efter en 10-årig regering afled han 
på Gottoip 1533, 62 år gammal, ty 
han var född 1471, och icke, så¬ 
som här orätt uppgifves, *456* Han 
förekommer här på 2:ne Taflor, på den 
ena, tillsammans med dess första gemål 
Anna, Dotter till Churfurst Johan af 
Brandenburg; hon var född 1487, dog 
1514 och är moder till Konung Chri¬ 
stian III.; på den andra, tillsammans 
med dess sednare Gemål SofhiA, dotter 
till Bogislaus X i Pommern , hon dog 
1568- 19) Christian I., Konung af 
Danmark (Jmfr. sid. 78), tillsammans 
med dess gemål Dorothea af Branden¬ 
burg, som var änka efter Konung Chri- 



stopher, en af Unions*Konungarne. 
qo) Hertig Johan Georg I, Churfurste 
i Sachsen , tillsammans med dess Gemål 
Magdaeena Sibiixa (Jmfr sid. 90). 21} 
Hertig Wilhei m till Jiilich, Cleve och 
Bergen (Jmfr sid. 144)» tillsammans med 
dess Gemål Maria , dotter af Kejsar 
JFerdinand 1. 22) Adoeph , Arfvinge 
till Norrige, Hertig till Schleswig-Hol- 
stein, Stormarn och Ditmarschen, Grefve 
till Oidenburg och Delmenhorst, i dess 
60 års ålder. A:no 1586. (Jmfr sid. 124). 
23) Hertig Adolphs Gemål Christina 

(Jmfr sid. 124). 

N:o 92!. Galleriet. 

1. 2. Magnus Ericson eller 
den II, kallad Smek, jemte dess Gemål 
Drottning Blanka. 

Konung Magnus Ericson var son till 

den i Nyköpings torn ihjelsvultne Hertig Eric, 

hvilken åter var cn son of Konung Magnus Ladu. 

lås. Sedan farbrodern, Konung Birger, blifvit ur 

tiket utdrifven, blef denne Magnus Ericson vald till 



Konung i Sverige ar 1319» då han var blott 2:ne 

5r gammal; genom aif blef han ock tillika Kon¬ 

ung i Norrige. Svenfka Rådet förde regeringen i 
Sverige, och det Norfka i Norrige, under hans 

minderårighet. Då Magnus tillträdde regeringen, 

^ans icke en enda mark filfver i förråd i fkatt- 

kammaren, Han hade tvenne soner, Eric och 

Håkan, och de Svenfke Herrarne, som voro miss¬ 

nöjda med Konungen och utropade honom for 

den laftmllafte mennifka i verlden, valde,- medan fa- 

dren ånnu lefde, Eric till Konung i Sverige, och 

Håkan till Konung i Norrige, hvarigenom Konungens 

anseende måfte mycket forsvagas. Antingen genom 

den svaghet och oreda, som var en följd håraf, 

eller genom efter låtenhet," offtcd Magnus åter till 

Konung Waldemar i Danmark Skåne, Halland och 

Blekinge, som kort förut voro underlaggde Sverige for 

en lcisen af 70,000 marker filfver. Då sonen Eric 

(Jmfr fid, 168) kom till myndiga år, flyrde han 

näftan ensam hela riket. Efter hans dod inkallade 

Herrarne hans broder Håkan från Nonig*, men 

då denne förmålte fig med Konung Waldemars i 
Danmark dotter Margaretha, och icke, såsom Rå. 

det ville, med en Holfleinfk Prinsessa, vande fig 
de missnöjde Herrarne till Konung Magni syfter- 

son, Albrecht i Mecklenburg, och valde honom till 

KorÄg 1363* Då uppkom i Sverige ett inbfii- 
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des krig, i hvilket Konung Magnus blef tagen till 

fånga, kom dock efter några är, genom dess sons 

Håkans bemödande, åter i frihet, och aflad sedan 

1372 utan rike, ehuru han i fin berndom varit 

innehafvare af a:ne kronor. Han efterlemnade fig 

i Norrige namn af Mag nus den Gode, men 

i Sverige af Magnus Smek. 

> i 

Denne Konungs gem'l Blanka år { Svenfka 

Hiftorien mycket beryktad. Hon var dotter 

Jean, Grefre of Naumour, och dess fru Maria 

d#Artoi$> mycket (kon och högt ålfkad of Kon* 

ungen, men (kildras i vara håfder som en hård, 

samvetslös och intrigant qvinns. Kon införde hår- 

ftådes i umgänget en viss hoflighet och finhet, som 

hittills icke varit bekant i Sverige, men ock tililka 

denna fina grymhet och bedrägeri, som nu mera 

icke, såsom fordom, visade fig öppet och med våld, 

utan döljde fig under hoflighet, sota ord och 

tjenftaktigbet, men på samma gång, genom gift 

och lönnliga mord, röjde de hatade ur vågen. Hon 

såges hafva lefvat i ett brottfligt forftånd med 

Bengt Algothson (Sture), hvilken hon ock genom 

fin gemål gjorde till Hertig öfver Skåne och södra 

Halland. Men hennes son Eric, då han tog del i 

regeringen tillika med fin fader; bar icke kunna* 

lida denne man, utan dömt honom i limdrilykt. 



Derofver liar Blanki blirvit förbittrad, fattat det 

uppsåt att mörda fin son, och detta har tillgått på 

det satt, att Eric, tillika med dess gemål Beatrix, 

dotter till Hertig Ludvig af Mark Brnndenburg, 

blifvit en Jubl budne till gåfter hos fina fåråldrar» 

då B kinka gifvit dem en. förgiftad dryck, hvuraf 

Bsatrix, som befann fi£ i vålfignadt ftånd, genaft 

dog, men Eric afied forft 20 dégar der efter i ftora 

plågor. Sedan arbetade Blanka mycket att förena 

fin andra son Håkan med Konung Waldemars 

dotter Margaretha, och genom hennes idkeliga be» 

mödande gick ock detta omsider i fullbordan. 

Brolloppet firades med ftor prakt i Köpenhamn, 

Sondagen naft efter Påfk år 1363* Då begag¬ 

nade fig Konung Waldemar i Danmark af detta 

tillfälle» att rödja ur vägen så val Konung Magnus 

som dess Gemål Blanka; han ingaf dem en förgiftad 

dryck. Magnus blef hjelpt genom fina låkare. 

Blanka åter dog genafl:, likasom af himmelens 

håmnd ofver Erics död. 

3. Olof VIj Konung i Danmark 
Och Norrige. 

Han var son af den nyssnämnde Konung 

Håkan och dess gemål Drottning Margaretha. Han 

var blott 5 år gammal, då han år 1376 blefKotv 

ung 



fong I Danmark efter fin morfader, och fyra 5 

deiefter blef han det afven i Norrige efter fin 

fader, men redan år 1J27 afled han sjelf vid 16 

hs alder. Man vill misstänka hans moder att del¬ 

till på något sått hafva bidragit. 

4. Marga retha, Danmarks, 
Sveriges och Norriges Drottning (Jmfr 

sid. 116)* 

5. Eri c af Pommern eller XIII. y 
Konung öfver Sverige, Danmark och 
Norrige. 

Den f&rfte af Umons-Ronmiganre, nåft Mar# 

garethå, hvars syfterdotters son han var och ge# 

nem hvilkens medverkan han oCk på inotet i Cal- 

mar J397 £01 (t blef erkänd f^r Margarethas med. 

regent i Danmark och Norrige och sedan afven i 
Sverige. Efter Margarethas dod 1412 blef han 

ensam regerande och regerade eländigt. Han an« 

-förtrodde Svenflka flott och fåftningar åt Danfkar 

och andra utlänningar, hvilka grufligt plågade al!« 

mogen. Det var då Engelbrekt Engelbrektson { 

Dalarna (Jmfr lid. 6?) upprefte fig mot detta 

våld och jagade hela Danfka fogdelkaran ur landet; 

Eric kom dock åter tillbaka och lofvade bättring 

och detta flera gånger, men då ©mfider ingen bat- 
i. ~ £7 
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tring förSpordeS, biel han andtligen afsatt i alla a> 

riken, hvarefcer han tillbragte io år på Gottland 

och idkade sjoröfverij de fifta 10 åren af fin lef* 

nad viftades han i Pommern hos fina frånder, der 

han ock dog i Ringenvoldt Sr 1458. 

6. Cliristopher, Konung öf- 
ver SVerige, Danmark och Norrige. 

S«dan hans foretridare, den nyssnåmnde 

Eric XIII. blifvit afsatr, valdes Chriftopher till 

Konung förft al Danfkarna 1439» sedan af Nor* 

(karne 1440» hvarefter han ock det följande året 

blef af Sver.Ikarna antagen och hyllad. Han var 

Konung Erics syfterson och regerade i 8 år som 

Konung öfver hela Norden ; kallades B a r k e . 

Konung, i anseende till den dyra tid som d§ 

var i Sverige. Under denna Konungs regering. 

Sr 1442, öfversågs och ftadfaftades Konung Ma. 

gnus Ericsons lagbok, hvilken tjent till allma'n lag 

allt till ar 2736, och ar ånnu på visst sått gallan* 

de till en del af Konunga-balken. Chriftopher 

dog i Helfingborg år 1448 och ligger begrnfven * 

Sohr. 

7. Christian I., en af Unions* 
Konungarne (Jmfr sid. 78), 
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8. Konung Hans ellei Johan I. 
{II), äfven en af Unions-Konungarna 
(Jmfr sid. 79). 

9. Carl IX., Konung af Sverige 
(Jmfr sid. 150). 

10. Lebensgr. Drottning Chri¬ 
stina (Jmfr sid. 151). 

11. Drottning Margaretha 
Lej onh ufvud, Konung Gustaf I:s 
andra Gemål (Jmfr sid. 165J. 

12. Drottning Catharina Sten* 
bock, Gustaf I:s tredje gemål (Jmfr sid. 
118). Hon föreställes här i sorgdrägt, 
och har kronan liggande bredvid sig. 

13. Drottning Catharina Måns* 
dotter, Konung Eric XIVls gemål. 

Hennes far, som det såges, bondeson frän 

Medelpad, var Stånddrabant eller Corporal vid be. 

sittningen på Stockholms flott. Modren var Mang* 

lerflta, och dottern sålde notter, då Konungrn får 

henne fattade tycke, for fl tog henne till fin Lilla, 

men sedan förmalte fig med ihenne 15681 bon 

ock blef kront, efter det Stlnderne genom Riksdags., 

beflutet J566faftflallt, att regeringen Ikulle tillfalla 



Konung Erics åkta son, antingen modren var $£ 

adel eller icke» Icke deftomindre utgjorde det 

Sedan en af anklagelserna mot Eric XIV, att han 

fårmålt fig med en person nf så ringa (lånd. Efter 

En gemåls fall blef bon således icke mera erkänd 

och hållen som Drottning, men fick dock a£ 

Konumg Johan I förlåning Ljuxala kungsgård i 

Björneborgs lån i Finland, der hon* ock dog i6r2. 

Så långe Eric lefde, delte hon med fin gemål troget 

hans fångenfkap, var ock af honom högt ålfkad 

tillbaka, ty hon egde ett god t bjerta, åd le och goda 

egenfknper, åfven ett vackert och intagande an* 

figte. (Hennes son Guftaf se fid. 178) och dottreu 

Sigrid Se fid. igoju 

14* Drottning Gunnila B ] e 1 k e 9 
Konung Jahan III:s andra gemål. 

Hon var dotter af Riksrådet Johan Axel- 

Son Bjelke till Hårsåter och dess fr a Margarerba 

Posse. Hon formaltes med Konung Johan i Våfteräs 

den 2i:fta Febr. 1585? och födde honom åfven 

en son, Hertig Johan af Oftergötbland, i Upsala 

den 18 April 1589. Denna Drottning dog på Brå* 

borgs flott i Öftergöthland den 39 Juli 1597, oc^ 

ligger begrafven i Upsala, 
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15 mi 16. Johan, Hertig af Öster* 
göthland, samt dess gemål Maria 
Elisabeth, Konung Carl IX:s dotter. 

Hertig Jo han var son r.f Konung Johan 

III. med dess sednare gemål Gunnila Bjälke, 

Sedan Stånderne uppsagt dess åidre halfbroder Kon¬ 

ung Sigismund (Jmfr fid. 117) ail tro och lyd¬ 

nad, var denne Johan, efter den i Guftaf I:s tid 

ilsdgade arfsfätt, nårmaft berättigad till Kronan, 

men i anseende till lians ungdom kunde icke re¬ 

geringen i så oroliga tider åt honom anförtros* 

hvarfore Hertig Carl (IX) på Linköpings riksdag 

år 1600 valdes till Konung, da afven dess son 

Guftaf Adolph förklarades for fadrens efterträdare, 

och blott i brift rf andra arfving&r fkulle riket 

tillfalla Hertig Johan. Hvad nu sålunda om arfr. 

Jätten ftadgadt var, bekiåfcade Hertig Johan sjelf 

vid Norrköpings riksdag ar 1604. Men efter 

Carl lX:s död, då Ständerna på Nyköpings riks* 

dag 1611 ftadfaftöde deras förra be/lut om arfs- 

ratten och förklarade Guftaf Adolph för myndig, 

återkallade Hertig Johan fin förra afsågelse på 

thronen, sås cm gjord i dess omyndiga år, och på. 

flod fin ratt till kronan. Han låt dock blidka fig 

och åndthgen år 16/8 avsomnade han i dess 2-9 

års ålder, hvarigenom riket befriades från de våd, 

liga omfiåndigheter, flere regerande Prinsar i ett 



Jand kunna medföra* Johans Gemål Maria Elisa¬ 

beth var Carl lX:s gfcnter s£ dess sednare gemål 

Chriftino, Hertig Adolphs af Schlesw. Holst. dotter 

£Jmfr fid. 119). Hon var således köttflig lyfter 

tiil Konung Guftnf II Adolph; var född 1596, 

fonnaltes 1612, och afled 1619. 

17. Drottning Hedvig Eleono¬ 
ra, Carl X Gustafs gemål (Jmfr sid, 
»10). 

18. Fredric I., Konung i Dan¬ 
mark (Jmfr sid. 204). 

Samma Konung tillsammans med 
dess första gemål Anna (Jmfr sid. 204) 
förekommer här äfven på en annan 
tafia, 

19. Christian III., Konung i 
Danmark, son af den föregående (Jmfr 

sid. 81). 

Samme Konung tillsammans med 
dess gemål Dorothea (Jmfr sid. 
204) förekommer här äfven på en an¬ 
nan talla. 

20. F r e d r i c II., Konung i Dan¬ 
mark, «on af den föregående (Jmfr sid. 
»26). 
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Här i samma rum firmas ännu 2Jne 
taflor, som föreställa samme Konung 
tillsammans med dess gemål Sophia 
(Jmfr sid, 20g). 

21. Christian IV., Konung i 
Danmark, son af den föregående (Jmfr 
sid. 126). 

Här i samma rum förekomma än¬ 
nu 2:ne andra taflor, som föreställa den¬ 
ne Konung tillsammans med dess gemål 
Drottning Anna Catharina, €hur« 
furst Joachim Fredrics af Brandenburg 
dotterj hon var född 157g och dog 
1612. . 

22. Fredric III., Konung i Dan¬ 
mark, son af den föregående (Jmfr 
sid. 127). 

Af denne Konung finnas här i detta 
rum 5 Fortraiter. 

23. Christian V., Konung i Dan¬ 
mark, son af den föregående. 

Regerade från 1670 till 1699, således under 

samtna tid som Konung Carl XI i Sverige, mot 

hvilken han ock med omfkiitande framgång förde 
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ett fyra*5iigt krig, som flöts genom, freden i Lund 

ar 167g- Denne Konung var broder till Konung 

Carl XI:s gemål, Drottning Uirica Eleonora. 

24. Drottning Charlotta A ma- 
lia, Prinsessa af Casset, Konting Chri¬ 
stian V:s i Danmark gemål. 

25. Drottning S o ph i a A m a I i a» 
Prinsessa af. .Ltineburg, Konung Fredric 
lll:s i Danmark gemål och moder till 
Drottning Uirica Eleonora, 
Carl XI:s gemål. . ‘ r- .. 

26. Prins C h*r i s t i a 11, Kronprins 
af Danmark (Jmfr sid. 128 '. 

2*7. Hertig J han A do lph af Schles¬ 
wig Holslein (Jmfr sid 125), tillsam¬ 
mans med dess gemål Augns ta, Konnng 
Fredric II:s dotter af Danmark^ Hertig 
Fredric Illrs moder och farmoder till 
Drottning Hedvig Eleonora, Cail X:s 
gemål. • 

28. Hertig Fredric III. af Schlestr. 
Holst. Gottorp, tillsammans med dess 
gemål Ma[ria Eli sabeth,Churfurst Johan 

Georg I:s af Sachsen dotter (Jmfr sid. 151}. 
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§7* Drottning Maria An t o i- 
iiette* den olycklige Konung Ludvig 
XVXis olyckliga gemål. 

Hon Var fådd jfS5‘ ^flr m^ket (kön* ftöi? i 

6ch Val v£xtj bade ett intågande snfigte octl ett 

behagligt Va'settde# rtietl öök tillika itiyekert Idttfin* 

Ilighef, ftyktighet oeh begåi1 fif iiéjert och hya 

tiloder. Hon forftod foga att iagttaga fin värdig» 

bet* Dennå Drottnings lefnåd * odert och olyck* 

ligi dåd drö fotofrigt nllmånt bekanta. Hon, ert 

Konungs gemål, syftet tili den namnkunnige Kej» 

Séf Jöseph It. öch dotter af Kejsar Franz t. oeh 

dess ftorä gemil Maria Therefis, blef ett offer for 

Pfanfkå Revolutionen oeh flöt fitt lif Under bo 

(hlsyxarU 

ötom dessa förekomma här äfven 
följande i 

i) Dorotöéa M.äta, Prinsessa af 
Weimar, förmäld med Hertig BrnSt 
Moritz af Sachsen (Jmfr sid. 91)* 
2) Johanna, Hertig Johans dotter till 
Croy, 3) 4) Géoro Barbatus, Hertig 
till Sachsen (Jmfr. sid. 193)# samt dess 
Gemål Barsara, Konung Cäsimir IVts 
femte dotter; hon Var född 1478 och 

28 * 



2l8 

dog 1534* 5) Philip, Landtgrefve till 
Hessen (Jmfr sid. 200), tillsammans med 
dess gemål Christina , Hertig Georg 
Divitis af Sachsen dotter; hon dog 1549* 
af sorg öfver sin herres olycka och fän¬ 
gelse. 6) 7) Wilhelm, Hertig till Jii- 
lich, Bergen och Radensberg, Hertig 
Gerhards son ; regerande Hertig 1475 
och död 1511; samt dess gemål Sibilla, 

dotter af Churfurst Albrecht till Bran- 
denburg, kallad Achilles (sé honom 
sid. 202); hon var född 1467 och dog 
1510. 8) Ludvig Niger, Phaltzgrefve 
till Zweybriicfcen, Phaltzgrefve Stephan 
VI:s son ; regerande Phaltzgrefve 1459 
och död 1489» 9) Anna., Hertiginna 
af Mecklenburg, dotter till Hertig Al¬ 
brecht VI , kallad Pulcher (Jmfr sid. 
194), och förmäld med Gotthard Kettler, 
förste Hertig till Curland och Ordens- 
Mästare för Creutz-Riddarne i Lifland. 
10) Wilhelm IV., kallad den Vise, 
Landtgrefve sill Hessen-Cassel och Stif¬ 
tare till den Casselska hufrudlinien, 
född 1532 och död 1592. 11) Ma¬ 

ria Carolina Louise , Erkehertiginna 
af Österrike och gemål till Konung 
Ferdinand VI af Neapel; hon är dot¬ 
ter af Kejsar Franz I och dess ge¬ 
mål Maria Theresia; född 1768. 12) 
Magnus, Hertig af Mecklenburg,/son 
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till Hertig Henric (se. honom sid. 194), 
tillsammans med dess gemål Sophia , 

dotter till Hertig Eric af Pommern. 
Hertig Magnus dog år 1503. 13) Anna, 

Prinsessa af Pohlen, dotter till Konung 
Stanislaus Leczynsky (se honom sid. 
159). 14) August, Churfurste af Sach- 
sen, son af Churfurst Henric (se honom 
sid. 193), tillsammans med dess Gemål 
Anna, dotter till Konung Christian III 
af Danmark ; han född 1526 och död 
1586; hon född 1532 och död 1585. 
15) Bogisuaus X, Hertig till Pommern, 
tillsammans med dess gemål Anna, dot¬ 
ter till Konung Casimir i Pohlen. Her- 
tig Bogislaus var född 1454 o°h dog 
1523. 16) Maximixian, Churfurste af 
Cöln och Erkehertig af Österrike. 
Ändu Aiågra andra Portraiter finnas här, 
men personerne äro okände. 

N:o 90. 

1. Drottning Anna Maria, Kon- 
ting Carl IX:s första gemål. 

Hon var Prinsessa af Chur-Phaltz, dotter af 

Churfurst Ludvig VI af Pbaltz-Zimmern och dess 



gemål EHssbetb, Prinsessa of Hessen, Hon var {Sélé 

j;6l. Carl IX, sotn Hertig, företog |r 1577 en 

resi till Ty(k!and, att sjelf se fig om efter en 
»•T .> i* . |-1* , É' 

gemå|| och då (Unnade hans hjer ta och vnl vid 

denna Anna Mana* med hvilken han ock maltes 

} Hejdeiberg (Jen %% Mi j 157g. . Hon födde Jio, 

Ilon* fl^ra barn, men fllla dogo i deras $pada barn* 

dom, tttorn prinsessan Catharina (Jmfr fid. 137), 

gom hlef sedan föimÄM rned Phalrzgrefce Johan 

Casimir ((mfr fid *37*) och |r Koni?hg Cari 

(jnflafs moder, prottnidg Anna Morfn dog p| 

E&ihtuna floft Sr 158^ och Jfg%er tfegvafveq i 

Strangifås, 

q. Drottning Maria Eleonora, 
Konung Gustaf II Adolphs gemål (Janfjr 
sid. 175) 

5. Zebensgr. JCanung Fr e drip I 
af Sverige (Jmfr sid. 77). 

4, Zebersgr. JDrottning U I r i c a 
Eleonora, &onu»g Fredripg gemål 
(wr »d, 95)» .: Y m$ 

5. Oröttiiing JJlrica Eleonora» 
Konung Carl XJ:s gemål (Jmfr sid. $6), 



Q, En stör och väl utförd tafla, 
föreställande i Lebensgr. Carl Peter 
Ulric, Hertig af Holstein, sedermera 
Kejsare af Ryssland under namn af 
Peter III (Jmfr sid. ibi), tillika med 
Jians gemål Sop h i a Augusta Fr e- 
drica af Anhalt Zerbst (känd under 
pamn af Kejsarinnan Catharina II), och 
vid sidan af dem deras då ännu spädå 
son Paul, sedermera Kejsar Paul f 
(Jmfr sid 163). Målad af Rosine Mat* 
thieu Lisieivska, 173b. 

7. Magdalena S i b i 11 a , fler? 
t ig Fredrjc III:s af Schlesw. Holst, 
dotter och Hertig Gustaf Adolphs af 
Mecklenburg gemå? (Jmfr sid. 143). 

8. Eleonora Catharina, 
Phaltzgrefve Johan Casimirs dotter och 
Eandtgrefve F r e d r i c s af Hessen 
Eschwegen gemål. 

Syfter till Konung Carl X Guftaf, Född 5626, 

@ch dod j6f)2. 

9. Reberisgr. Anna Charlotta 
Amalia, Prins Johan Wiibelm Ttr 
aos dotter, *r A 
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10. Lebensgr. Fredrika Ulrica 
Wilhelmina, Prins Maximilians 
äldsta dotter. 

11. Baron G ort z. 

Denna mannens- forflsgenhet och fkicklighet 

J underhandlingar och minifieriela mål, hans djerfva 

for/lag och rådighet vid förvaltningen af finance. 

ärender, hans politifka Verksamhet ofverhufvud och 

magtiga ingripande i de Svtnfka sakerna under de 

fifta åren af Carl XIi:s regeringstid, hans siffa Ö- 

den, hans märkvärdiga rättegång och hans dod, 

hafva gjort honom mycket namnkunnig, men om¬ 

dömena ofver halten af hans charakter och för¬ 

hållanden äro ftridigo. 

N:o 91. Runda Salen. 

i. Adolph Fredric, Konung 

af Sverige. 

e. Drottning Louise Ulrica, 
Konung Adolph Fredrics gemål (Jmfr 

sid. 177). 

v- 
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5. Lebensgr. G u s t a f III, Kon¬ 
ung af Sverige (Jmfr. sid. 167). 

4. Sophia Magdalena, Kon¬ 
ung Gustaf III:s gemål. 

5. Konung Carl XIII. 

6. Drottning Hedvig Elisabeth 
Charlotta, Konung Carl XIII:s gemål 
(Jmfr sid. 134). 

7. Fredric Adolph, Hertig af 
Östergöthland. 

8. Prinsessan Sophia Albertina. 

9. Lebensgr. Ryska Kejsarinnan 
Catharina II. Regerade från 176* 
till 1796. 

10. Christian VII} Konung af 
Danmark och Norrige. 

11. Pius VI, Påfve 1775, dod 
*799- 

12. Lebensgr. Maria Theresia, 
Romersk Kejsarinna samt Drottning af 



tjngern och Böhmen, regerade från 1740 
till 1780* 

ig. Lefcérisgr. Fredric 11, Kott« 
Ung af Preussen (jtttfr sid* 1353* 

14. Lebensgr. Geo f g ItX,, Kon* 
ting af England* Regerade från 1760 

N till år 1820,. 

15* Lebensgr. Joseph 11, Ro¬ 
mersk Kejsare samt Konung af Ungern 
och Böhmen, tillträdde Kejserliga vär¬ 
digheten 176g, död i.790, 

1$. Lebensgr,. Ferdinand IV» 
Konung af Neapel och Sicilien£ till¬ 
trädde regeringen 1759. 

17. Lebensgr. Maria Fransisca 
Isabella, Drottning i Portugal, till*, 
trädde regeringen 1777, död 1799. 

18. lebensgr. Ludvig XV, Kon¬ 
ung i Frankrike (Jmfr sid. 155). 

19. Lebensgr. Carl Ill, Konung 
af Spanien och Indierna. Regerade från 
1759 till sin död 1788. 



öo. Lebensgr. Stanisiaus Au¬ 
gust u s, Konung af Pohlen. Till¬ 
trädde regeringen 1764. 

21. Lebensgr. Victor Amadeus, 
Konung af.,Sardinien (Jmfr sid. 155). 

22. A 1; d u 1 H a m e d , Sultan. 
Tillträdde regeringen 1^74, död 1789. 

23. Sophia Charlotta, Drott¬ 
ning äf England, Prinsessa af Mecklen¬ 
burg Strelitz, Konung Georg III:s ge¬ 

mål. Född 1744 °°k förmäld 1761. 

N:o 92. Råds-rummet. 
s 

Detta rum är -prydt med Contre• 

faits i Lebensgr. af Konungarne Carl 

X:s, Carl XI:s och Carl XIl:s Råds* 

herrar. De upptagas här i den ordningt 

som de blifvit utnämnde eill Råderp 

ifrån år 1654 till 1697. 

1. Grefve Bengt O^enstjer. 
U-a, Kongb Bäd, President i Kongl, 

S§ 
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Cancellie-Collegium, samt Upsala Acade* 
mie Canceller. 

2. Baron Carl Gustaf Soop, 
K. R. och Gouvernör öfver Enkedrott* 
ning Hedvig Eleonoras Lifgedinge. 

5. Baron Henric Horn, K. R., 
Fältmarskalk och General - Gouvernör 
ofver Bremen och Yerden. 

4. Baron Christer Horn, K. 
R. och Fältmarskalk. 

5. Grefve Bengt Horn, K. R., 
Fältmarskalk samt General-Gouvernör i 
Hevel. 

6. Grefve Georg Gyllenstjer» 
na, K. R. och Gouvernör öfver Drott¬ 
ning Christinas Lifgedinge. 

<7. Grefve J o h a n Gabriel Sten» 
bock, K. R. och * Öfverstemarskalk. 

8. Baron LarS Flemming, K„ 
R. och President i Dorpts Hofrätt. 

9. Grefve Johan Gyllen stjer- 
na, K. R. och General-Gouvernör of- 

ver Skåne. 
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io. Grefve Gustaf Oxens tj er¬ 
na, K. R. 

j l. Grefv-e Gustaf Adolph 
de la Gardie, K. R, President i 
Svea Hofrätt samt Abo Academie Can- 
celler. 

12. Grefve Anders Tortens- 
son, K. R. och Gouvernör i Revel. 

13. Grefve Axel Julius de la 
Gardie, K. R., Fältmarskalk-Lieut- 
nant och General-Gouvernör öfver Esth- 
iand och Revel. 

14. Grefve Rutger von A- 
sch enberg, K. R., Fältmarskalk, Gen. 
Gouvernör öfver Skåne, Halland, Göthe- 
borg och Bohuslän samt Öfverste för 
jEnkedrottningens Lifregemente till häst, 

15. Grefve Christopher G yl¬ 
lens tjerna, K. R., Öfverståthållare 
och General-Lieutnant. 

16. Grefve H a n S Wachtmei- 
St er, K. R., General Amiial samt 

General-Gouvernör öfver Calmare ,£änr 
Bleking och Öland. 
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17. Grefve FabianWrede, K. 
H. och President i Cammar-, Commerce- 
och Bergs-Collegierna samt Stats-Con- 
toret. 

18» Grefve Jöran Sperling, 
K> R. , Fältmarskalk och General-Gou- 
vernör öfver Ingermanland och Kex- 
holms län. 

29. Grefve Nils Bjelke, K. R., 
Fältmarskalk och General- Gouvernör i 
Pommern samt Greifswalds Academie 
Canceller. 

20. Grefve Robert Lichtone, 
R. R. och President i Åbo Hofrätt. 

si. Grefve Johan Jacob von 
Hastrer, K- R. , Fältmarskalk och 
General-Gouvernör öfver Liefland och 
Riga samt Dorpts Academie Canceller. 

22- Grefve Frie Lindsköld, 
R. R. och Cancellie-RSd, Gouvernör hos 
Carl (XII) som Kronprins, samt Lunds 
Apademie Canceller. 

23. Grefve Axel St ål arm, K. 
oeh President i Götha Hofrätt, 
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*4. Grefve Carl Gyllen st jer- , 
na, K. R. och Camnaar-Råd samt Gonr* 
vernör öfVer Enkedrottning Hedvig 

Eleonoras Lifgedinge, 

25. Grefve Eric Dahlberg, K. 
R., General Gouvernör i Bremen och 
i Liefland samt Dorpts Academie Can- 
celler. 

26. Grefve D i e d r i c h Julius 
Wrangel, K. R. 

27. Grefve Axel Wachtmei- 
s te», K. R. 

28. Grefve F a lk e nb erg, K. R. 

29. Grefve Lars Wallenstedt, 
K. R. och President i Svea Hofrätt. 

30. Grefve Carl Bonde, K. R. 
och President i Dorpts Hofrätt. Det 
var denne Carl Bonde, som satte num- 
mern XIX på Rådshatten, till åminnel¬ 
se att han var den Nittonde, som son 
efter fader varit Konungens och Rik- 
sens Råd. 
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gi, Grefve Jacob Gyllenborg, 
K. K. 

52. Grefve Mel lin, K. R. 

53» Grefve Carl Piper, K. R., 
Öfverste Marskalk och Upsala Academie 
Canceller. 



REGISTEK 

• f v e i 

föregående Contr ef a its. 

A 
Sid. 

Abdul Hamed, Sultan ; • 225* 164 

Adolpht Arfvinge till Norige, Hertig till 

Schlesw- HoJsf. m. m. . 124* 205 

'Adolph, Hertig till Schles^. Holst. Gott» . g3 

Adolph Fredric, Konung af Sverige , 223 

Albrecht, Konung af Sverige • , . 115 

Albrecht, Chuifurfte till Brnndenfcurg, kallad 

den Ty ska Ach i lies * . soi 

Albrecht, Hertig till Sochsen , . sor 

Albrecht 1II9 Markgrefre till Brsndenburg . 201 

Albrecht VI, Hertig till Mecklenbuig . 194 

Albrecht Fredric, Hertig till Preussen . 203 

Alexander, Hertig till Curland . . §7 

Alexander9 Prins af Melite och Georgie . 75 

A.exhis Michaelowitz, Czar * .141 

Amalia, Prinsessa af Oranien * 4 §6 

Anden Mattson, Talem3n for Bondeftandet 65 

Andreas de Greti, Furfle och Regent i Ve¬ 
nedig * * . 19? 



Sid# 

Anna, Drottning a£ England, K. Jacob II:j 

gemål . . 4 
Atina, regerande Drottning i England 122. 152 

Anna, Drottning af Danmark, K. Fredric I:s 

gemål . . . 204. 2?4 

Anna, Chuvfurftinna af Sachseti # • 219 

Anna, Cburfurfunna af Brandenburg • 202 

Anna, Hertiginna af Curland • . 218 

Anna, Hertiginna af Pommern , „ 2:9 

Anna, Prinsessa of Pohlen ♦ . 219 

Anna, Phalt7g efvinna ef Zweybrucken . 147 

A tina Catharina, Drottning of Danmark, K# 

Chriflian IV:s gemål . . 127# 2*5 

Anna Charlotta Amalia, Prinsessa . . 221 

de Foix, Drottning a£ Ungern och 

Bob men # . #141 

Anna Dorot hea, Prinsessa af Danmark 132. 138* 

146# i8* 

Anna Henriette4 Prinsessa sf Enghien « 109 

Anna Mariaf Drottning af Sverige, K. 

C31I IX:s forfra gemål . »219 

Anna Maria, Drottning i Frankrike, K. Lnd- 

vig XIII:s gemul . . # 107 

Anna Maria, Drottning af Sardinien # 155 

Anna Maria, Hertiglnra af Mecklenburg . 91 

Anna Maria, Matkgr.ivinna af Brandenburg 201 

Anna Maria, Prinsessa de Conty . ioi 



sid. 
Anne Marie Louise d^örleans de Montpensier ill 

Anna Sophia# Hertiginna af Sachsen * 114. 128* 

Armand, Ptinfc de Bourbon-Cönty . IIO 

Armfelt, Gustaf Moritz, General • . 99 

Pehrssöti, till Örnas % .17a 

Aschenberg* Rutger von> Kongl. Råd och 

Faltmarskalk * „ é 227 

Augusty Churfarfte af Sachsen * . 219 

August, Hertig af Sachsen-Weisenfels » 91 

August9 Hertig till Sultzbach * *84 
Augusta, Hertiginna af Schlesw* Holft. 125* 216 

Augusta Maria> Markgvefvinna af Baden- 

Durlach . . . 18* 

August Fredric9 Hertig af Schlesw. Holft. 

Gotr. . . . 138. 182 

August Wilhelm, Hertig af BraUnschweig- 

Wolfenbuttel . . . 13a 

B. 

Baner, Pehr, Riksråd . . , 6t 

Barbara, Hertiginna rf Sachsen . .217 

Barbara , Mnrkgrefvinna af Brandenburg 20» 

Barbro Svinhufvud , • 172 

30 



Sid. 

Beatrix, Phaltzgrefyinna öf Zimmeni ; 148 

Been, Adam, Cabinettsmålare ^ * 72 

Bdltnan, Carl Mickael , • . 70 

Bjelke, Nils, Kongl. Råd och Faltmarfkalk 228 

Birger Jarl, ♦ . .169 

Blanka, Drottning af Sverige, Konung Ma¬ 

gnus Ericsons gemål . . 205 

Bogislaus X9 Hertig till Pommern . .219 

Bonde, Carl, Kongl. Råd och President * 229 

c. 

Caesar, Hertig af Vendgme ; . ill 

Carl III, Konung af Spanien , . 224 

Carl V, Rotnerlk Kejsare . . 185 

Carl IX, Konung af Sverige . 15c. 211 

Carl X Gustaf, Konung af Sverige 129- 139. 1529 

175- '80 

Carl XI, Konung af Sverige 102.139. 152. 175". 183 

Carl XII', Konyng af Sverige . I03. 140. 175 

Carl XlUt Konung af Sverige oeli Norige 223 

Carl, Landtgrehe af Hessen-Philipsthal . 90 

Carl, Prins af Spanien . . 9^ 

Carl Emanuel III, Konung af Sardinien » 156 



Sid* 

Carl Custnf, Markgrefve af Baden ; - g 5 

Carl Fredric9 Hertig cf Schlesw. Holsf* Gott* 134. 

Carl ffiicob, Hertig till Curland 

Carl gfo/ian, Phaltzgrefve af Birkenfeidt 

Carl Magnus, Markgrefve till Baden 

Carl Wilhelm% Markgr. till Baden 

Carolina Christina, Landtgrefvinne , 

Casimir, Konung af Pohlen 

Catharina II, Kejsarinna i Ryssland 

• l8^ 

• 87 

• 94 

> 85 

- 139 
. 90 

• 202 

221. 223 

Catharina, af Huset Opalinfki, Drottning i 

Pohlen * * « « 

Catharina9 Hertiginna af Sachsen 

Catharina, Hertiginna af Sachsen-Lauenburg 

Catharina, Phaltzgrefvinna af Zweybriick. 

Kleburg # , 

Catharina Amalia, Landtgrefvinna 

Catharina Barbara9 Markgrefvinna af Baden 

Catharina Mdnsdotter, K. Eric XlVts gemål 

Catharina Stenbock9 K. Guftaf I:s tredje gemål 

• 166. 

159 
203 

137 
89 

85 
2,11 

2il 

Charlotta Amalta9 Drottning i Danmark, K. 

Clniftian V:s gemål . . . 216 

Charlotta Sophia, Prinsessa af Curland -5 87 

Christian J, C hur fur fl e till Sachsen * 20 2 

Christian J, Konung i Sverige, Danm. och 

Norige , . 78. 204- 210 



_ Sid, 

Christian 7f, Koniing i Sverige, Danm. och 

Norige ♦ . . go 

Christian JTI, Konung af Danmark gi. 204. 014 

Chrisiian IV, Konung af Danmark . 126* 2x 5 

Christian V, Konung af Danmark , ,215 

Christian VII, Konung rf Danmark . 223 

Christian, Prins af Denmark , , I2g* 21 6 

Christian, Phaltsgrefve nf Birkenfeldt , 54 

Christian Albrtsht, Hertig till Schlesw, Holst. 

Gott, . , , 82* i37« x82 

Christina, Drottning i Sverige, K* Carl IX:s 

andra gemål # , • 

Christina, regerande Drottning i Sverige 15 i. 167, 

• • , . • *75« 211 
Christina, Hertiginna af Schlesw, Holft, 224. 205 

Christina, Hertiginna, af Schlesw- Helft, Gotr, 13g 

Christina Landtgrefvinna af Hessen , , 2x8 

Christina, Mårkgrefvinrm af Baden , • 85 

Christina Eber har dina9 Drottning i Pohlen, 

K. Auguft II:s gemål . • 74 

Christina Gyllemtierna, Sten Sture den Yiig- 

fes gernal , . . *69 

Christina Magdalena% Markgefvinna af Baden 84 

Christina Sophia, Prinsefsa ef Braunschwtig $4 

Christopher, Konung åfver Sverige, Danm. och 

Norige * . 210 { 

1 



SiA 

Christopher, Hertig till Wuitemberg . »97 
Christophcr, Markgrefve af Baden . 100 

Cecilia Reiiata, Drottning nf Pohlen 

Clmence, Hertiginna af Trossac ' , iO't 

D. 

Dahlberg, Eric, KongJ, Rqd och Gener. Gouvcrnor zz9 

De h Garäie, Julius, Kong)f R, och 

President , * , 227 

De h Gardie, Beata, Grefvinna . , 72 

De la Gardie, Gustaf Adolph, Kongl, R, och 

President , ♦ , 227 

De to Gardie, Maria Euphrosiue, Phalftz- 

grefvinna , . ,955 

Dietrick, den Lycksalige, Gref\'e till Oldenburg 203 

Dorothia9 Drottning i Danmark, K. Christian 

I;s gemål . , 204 

Dorothea Augusta, Hertiginna af Plön , 52 

Dorothea, Drottning i Danmark, K, Christian 

III;s gemål , , 204, 214 

Don>*fort Marin, Hertiginna al Sachsen 91* £17 

Durtetz, Gregor, Fraus} Archiater • 7$ 

Dyk, Antonius von t , 76 



Sid, 

E. 

Ebba Brahe och Gustaf Adolph 77 

Eleonora Borothea, Prinsessa of Wiirtemherg 99 

Eleonora Catharina, Hertiginna af Hessen \ 

Esc h ve ge 11 . * . 22l 

Elisabeth, Drottning i England . gi. 124 

Elisabeth, Drottning i Spnnién , . 94 

Elisabeth, Drottning i Pohlen , . 202 

Elisabeth, Grefvinna af Oldenburg . 94 

Elisabeth, Hertiginna Jill Mecklenburg * 201 

Elisabeth, Hertiginna af Braunschweig ♦ 203 

Elisabeth, Londtgrefvinna af Hessen Cossel • 148 

Elisabeth d'A!encon . . 101 

Emanuel, Furfle af Anhalt Zerbst •„ . 146 

Engelbrekt Engelbrektsson . 65 

Eric XII, Konung af Sverige ; . 168 

Eric XJ7J, Konung ofver Sverige, Danm. 

och Norige . 209 

Eric XIV, Konung af Sverige • 149* 166. 183 

Eric den Åldre, Hertig till Braunschweig 195. 203 

Ernst, H*ertig till Llineburg . • *99 

Eugene Maunce, Grefve af Soissons t 

F, 

Fahrttiust itiJv, Ötv- Lieutnant 66 



Falkenberg, Grefve, Kongl. Rjd Ä 

Ferdinand I, Romersk Kejsare . 

Ferdinand III, Romerfk Kejsare 

Ferdinand IF, Konung af Neapel 

Ferdinand, Hertig till Curland 

Flemming, Lars, Kongl. R. och President 

Franz 7, Konung al Frankrike 

Fredric I, Konung af Sverige 77. 95. 175 

Fredric T, Konung af Danmark 

Fredric I, Konung af Preussen 

Fredric II, Konung af Preussen 

Fredric II, Konung af Danmark 

* 204. 

*35- 174 
iz6' 174. 

• • * 214. 

Fredric III, Konung af Danmark , j27, 

Fredric III, Hertig af Schlesw. Holft. Gott. 

• 140. 

Samme Hertigs 6 barn 

Fredric IV, Hertig af Sahlesw. Holft. Gott. 

Fredric V, Konung i Danmark 

Fredric VI, Markgrefve of Baden 

Fredric, Churfurfte af Sachsen , 

Fredric, Landtgrefve af Hesasn-Cassel 

Fredric, Landtgrefve af Hessen-Homburg 

Fredric, Markgrefve af Brandenburg . 

Fredric, Prins af Schlesw* Holil. 

Fredric Adolph, Hertig af Öftergéthland . 

Sid. 

a 28 

188 

74 
224 

87 
226 

183 

. 220 

214. 

13 3 
• 224 

253. 
217 

?15 
131- 

216 

132 

i35> 
132 

84 

189 

125 

88 
202 

182 

223 



Sid» 

Fredrica Amalia, Häftig GlirifHan Albfeehts 

af Schltsw. HolP. Gott. gemal 33* i>g» 437 

Fredrica Chat lottat Prinsessa af Hessen . 94 

Fredric August II, Konung af Pohl-11 • i$o 

fredric August III, Konung af Pohten . 151 

Fredrica U/ricf lVjJÅe{mina(, Prinsessa é 222 

Fredric Cashnir, Hertig till Curland . 37 

fredric Casimir , til) Zwfyhfjlck-Landsberg 86 

Fredric Henri c Ludvig, Prins §£ Preussen . 136 

Fredric Ludvig af Landsberg * . . 145 

Fredric Magnus 9 Mnikgrefye till Baden „ 85 

Fredric fVilhetm I, Konung ef Preussen . ljg 

G. 

C alle s hy 9 Polfk Min i fler , f 145 

Georg 1, Konung ef jEngland . 154 

Georg 11, Konung af England ■ *54 

Geptg II, Landrgr^fye qf Darmftadt . * 92 

Georg III, Landrgrtfve af D$rsnftadt . 92 

Georg 111, Konung $f England . . 224 
Georg, Hertig till Sacjisen • 193.217 
Georg, af Fronsberg, Riddare • .• 196 

Georgiqs Gustavusk Phaltz&fefve • 143 
l ■ ..i _ . « • Gustaf 



Custaf I, Konung af Sverige , 164, 165. 

Gustaf II Adolph, Konung af Sverigie 

Gustaf II Adolph, och Ebba Brahe 

Gustaf III, Konung af Srerige # 

Gujlaf Prins, K; Eric XIV:$ son 

Gustaf Adolph, Hertig af Meck!enburg*Giiftrow 

Samme Hertigs 4 barn, på en tafla 

Guhnilx Bjelke, Drottning af Sverige, K. Jo¬ 

han III:s andra gemål 

Gyllenborg, laeob, Grefve, Kongl, Råd 

Gyllcnstjerna, Carl, Kongl. R. och Gouvernor 

Gyllenftjerna, Chriftern, Kongl. R. och Öf- 

• verftåthållare 
• • 

Gyllenftjerna, Georg, K. R. och Gouvernor 

Gyllcnftiema, Johan, K. R. och Gener. Couver. 

nor . ‘ ‘ ' 
• , • • 

Clortz, Baron , ' ' 

Sicf. 

183 

166 

77 
223 

178 

143 
144 

212 

230 

229 

227 

226 

226 

222 

H. 

Hastfer, Joh. Jac. von, K. R. och Fa'ltmarskalk 22g 

Hedvig, Prinsessa nf Holftein . t gj 

Hedvig, Grefrinna af Oldenburg , . 203 

iPt ' ' ■ 3* 



sid; 
Hedvig Eleonora, Drottning i Sverige, K. 

Carl X:s gemål no. »24* 140. >52.18». 214 

Hedvig Elisabeth Charlottaf Drottning i Sve¬ 

rige, K. Carl XUIts gemål - 134. 223 

Hedvig Sophia, Hertiginna af Schlesw. Holsf. 

Gott., Konung Carl XI:s dotter . x4o 

Hedvig Sophia, Landtgrelvinna af Hessen . 8S> 

Henric IV, Konung af Frankrike . 148 

Henric Vill, Konung af England . 200 
Henric, Hertig till Mecklenburg . 194 

Henric, den Fromme, Hertig till Sachsen 193, 203 

Henric den Yngre, Hertig till Braunschweig 192 

Henric, Phaltzgrefve och 3i(kop till Worms m. m. 146 

Henriette Anne, Hertiginna af Orleans . log 

Henri gfules. Prins af Enghien . 109 

Horn, Bengt, Kongl. R. och Fältmarfkalk . 326 

Horn, Cathar. Ebba, Hofmiftarinna . 72 

Horn, Chri/ier, Kongl. R. och Fåltmarlkalk 226 

Horn, Henric, Kongl. R- och Fåltmarlkalk • 226 

J. 

Jacob, Hertig till Curland ; g6 

ofeanne d? Are, eller Jungfrun af Orleans , 73 

Joachim 1, Churfurfte till Mark-Brandenburg 19X 



Joachim ll, Churfurfte till Mark-Brandenburg 

Joachm Ernst, Hertig af Plån 

Johan I, Konung åfver Sverige, Danm. och 

Nor'ge • . 79. 

Johan I, eller Äldre, PhaJtzgr. till Zweybriicken 

Johan II, Phaltzgr. till Zweybriicken 

Johan II Sigismund, Markgrefve 

Johan III, Konung af Sverige . U7. 

Johan XVI, Giefve af Oldenburg 

Johan, Churfurfte af Sachsen {. 

Johan, Churfurfte till Brandenburg 

Johan Georg, Churfurfte till Brandenburg 

Johan, Hertig af Anhalt-Zcrbst 

Johan, Hertig af Oftergöthland 

Johan, Markgrefve till Brandenburg, Hertig 

till Stettin 

Johan, Markgrefve till Brandenburg 

Johan Adolph, Hertig af Scblesw. Holft. 1S5.138 

Johan Casimir, Konung af Pohlen . 

Johan Casimir, Phaltzgr. af Zweybriick-Kleburg 

Johan Georg I, Churfurfte af Sachsen . 90. 

hhan Georg, Hertig af Scblesw. Holft. 13a. 

Johan Fredric, Churfurfte af Sachsen 

Johanna, Prinsessa af Croy . . 

Johanna Charlotta, Markgrefvinna af Bran¬ 

denburg « 

Sid. 

»91 

92 

211 

198 

»98 
145 
149 

94 

i9o 

303 

SOS 

84 

*98 
SOS 

. 216 

143 

137 

20g 

138 
190 

S17 

147 



Sid. 

Johanna Elisabeth, Prinsessa af Baden-Durladi i74) 

JW/** Wilhelm, Prins af Sachsen-Gotha * 146 

Joseph 11, Romerfk Kejsare * * 224 

Jussuff- Pafiha 164 

K. 

Kruus, Anna, Friherrinna * *73 

L. 

Lejonhufvud, Abrahamt Riksråd • 66 

Leopold Wilhelm, Erkehertig . 82* 120 

Lichtone, Robert^Kongl. Råd och President . 228 

Lmdjkold, £rif, Kongl, R. och Gouvernor 22g 

Louis, Dauphin, K. Ludvig XIV:s son • 108 

Louis 11 de Bourbon, Prins af Condé . 108 

Lovisa Charlotta, Hertiginna af Curland . g6 

Lovisa Elisabeth, Prinsessa of Curiand • 87 

Lovisa Dorothea Sophia, Konung Fredric I:s 

i Sverige forfta gemål • • • 95 

Lovisa Ulrica, Drottning of Sverige, K. Adolph 

Fredrics gemål . . 177. 222 

lucidor eller Lasse Johansson • . 71 



Sid. 

Ludvig 11, Konung af Ungern och Bohmen 139 

Ludvig VI, Landtgrefve af Hessen-Darinstadt 133. 

• • • * 144 

Samme Hertigs 6 barn, aftagne pa en 

tafla * . . . 133 

Ludvig XIV, Konung af Frankrike . 104 

Ludvig XV, Konung af Frankrike . 15:5. 224. 

Ludvig, Hertig af Bajern . • 147 

Ludvig, Landtgrefve till Hessen-Homburg . 89 

Ludvig Niger, Phaltzgrefve till Zweybriicken 218 

Luise, Drottning i Danmark, I\. Fredric V:s 

gemål . . . il$ 

Luise Amalie, Prinsessa af Braunschweig-Liirie* 

burg . . . * 136 

M. 

Magdalena, Phaltzgrefvinna 3f Rhen . gtf 

Magdalena Sibilla, Churfurftinna af Sacfisen 90, 205 

Magdalena Sibilla , Hertiginna af Mecklen¬ 

burg-Giistrow , 143. ig2. 221 

Magdaleria Sibilla, Prinsessa af Danmark • 128 

Magnus, Hertig till Mecklenburg . 218 

Magnus, Hertig till Sachsen-Lauenburg . 201 

Magnus Ericson, kallad Smek, Ktfnung af 

Sverige . . 20 5 



r Si& 

Margaretha, regerande Drottning ofver Sve* 

rige. Danm. och Norige . il6« 209 

Margaretha, Churfurftinna a£ Brandenburg 203 

Margaretha Elis ahet h9 Hertiginna af Mecklen- 

burg.Giistrow „ # igg 

Margaretha Lejonhufvud, Drottning af Sveri¬ 

ge» K. Gustaf I:s andra gemål 165# 211 

Margerite9 Hertiginna af Orleans • IIO 

Maria, Hertiginni af Jiilich, Cleve och Bergen 205 

Maria Amalia, Prinsessa af Curland • 87* M3 

Maria Anna, Kejsar Ferdinand IIIjs gemål 74 

Maria Anna, Drottning af Spanien . 94 

Maria Anna Victoria, Drottning af Portugal 155: 

Maria Antoinette, Drottning af Frankrike » 217 

Maria Carolina Luise, Drottning af Neapel 218 

Maria Eleonora, Hertiginna af Preussen . 203 

Maria Eleonora, Drottning af Sverige, K. Gu* 

staf II Adolphs gemål . 175* 220 

Maria Elisabeth, Hertiginna af Oftergothland, 

K. Carl IX:s dotter • * 213 

Maria Elisabeth, Hertiginna af Schlesw. Holft. 

Gott. . .. . 13a. *4°- 21& 
Maria Elisabeth9 Hertiginna af Hessen-Darm- 

ftadt . . 133. 182 

Maria Elisabeth, Prinsessa af Schlesw. Holft. 

Gott. • . 13S 



Sid. 
Maria Eupkrosyne, Phaltzgrefvinna, Grefve M, 

de Ia Gardies fru . . 98. 15a 

Maria Francisca Isabella, Drottning af Portugal 224 

Maria Josepha, Drottning af Pohlen . 54 

Maria Stuart, Drottning af England, K. 

Wilhelm 111:$ gemål . 120 

Maria Tkeresia, Romerfk Kejsarinna » 22} 

Maria Tkeresia, Drottning af Frankrike . 108 

Maximilian I, Romersk Kejsare . i84 
Maximilian, Churfurfte a£ C61n . 219 

Mellin, Grelve, Kongl. Råd # . 230 

Moritz Ernst, Hertig af Sachsen * 9i 

Muflapha yl ga . i • 

K
» 

O. 

Olimpie, Grcfvinna ; . loi 
Olof VI, Konung i Danmark och Norige éo8 

Oxenstierna, Axel, Rikscanceller . 99. 

Oxenftierna, Bengt, Kongl> Råd och President 22? 

Oxenjlierna, Bengt, RiksftalJmåftare . . 6a 

Oxenjlierna, Gnfiaf, Kongl. Råd - 227 

P. 

Parastlsus von Hohenheim g ; 75 



i. v , ' Sid. 

Paul h Petrowitscfi, Czar 163. 221 

Pehr Olofsson, Dalkarl och Riksdagsman • 65 

fwr IJJ Fedroivitschf Czar 161. 221 

Philip 7, Hertig af Orleans . 

OO 
C

 
H

 

Philip J9 Landrgrefve till Hessen 200. 218 

Philip,, Hertig till Mecklenburg . 194 

Philips LandtgrefVe till Creutzberg • 89 

PhilipLandtgrefie af Sultzbach 129'. r83 

Pilts VI, Påfve . 223 

Piper, Cnrl, Kongl. Råd och Öfver-Marflcalk ^ 230 

Polhem, Chriff., Commerce*Råd • 67 

Poljxena Chrijlinn, Drottning af Sardinien * 156 

R. 

Renatus, Furste af Oranien . 199 

Richissa, Dotter af K. Magnus Ladulås v. 174 

Rubens, Peter Paul, • . 76 

s. 

Sabina, Churfurftinna af Brandenburg . 202 

Selim Ill, Stor-Sultan . l(>3 

Silhlla, 



Sikilla, Hertiginna af Cleve och Bergen 

Sigrid Wasa, K. Eric XlV:s dotter 

Sjgismmd I, Konung sf. Pohlcn 

Sigmund, Konung of Sverige och Pohlen 117. 

Soop, Carl Qustnf Riksråd och Gouvernor 

Sonhia, Churprinsessa af Phjlrz 

Sophia y Chuvfurfiinna af Sachsen 

'Sophia* Drottning rf Danmark, K. Fredric I:s 

gemål 

Sophia 9 Drottning af Danmark, K. Fredric 

IIss gemål . . 203. 

Sophia9 Hertiginna af Mecklenburg 

$ophia9 Markgrefvinna af Brandenburg 

Sophia9 Prinsessa af Dan mark 

gophia, Albertina, Prinsessa af Sveriee 

Sophia Amalia9' Drottning af Danmark, K# 

Fredric III:s gemål . . 127* 

$ophia Amalia, Hertiginna af Curland 

Sophia Augusta9 Prinsessa af Schlesw. Holft. 

Gott* « ♦ • 

Sophia Charlotte, Drottning af England, K. 

Georg Ilhs gemål 

Sophia Charlotta, Drottning af Preussen, K. 

Fredric I:s gemål 

Sophia Eleonora, Landigrefvinna of Darmftadt 

Sid. 

218 

180 

184 

226 

»47 
20» 

24 

215 

219 

202 

147 

223 

2»6 

87 

84 

225 

5>3 

32 



fiophia Magdalena^ K. Guuftaf IIIss gefnål 

Spcrling, ffirnfi, Kong1. R, och Faltmarfkalk 

Stanislms Auguftus, Konung af Pohlen 

Stanislaus Leczyusky, Roi ung af Pohlen 

Sr en Sture den Yngre, RiksfÖrefländare é 

Stenbock, £?oh. Gabr<} Kong1. K, och Qfr, 

Marfkalk 

Stcphan Schlich, Grefve till Bassan m* iru 

Stiilarm, Kong1. R. och Pitsident 

Sultaner, 27 Turkifke, med och ifrån Osman 

I. till och med Aedul Hameb 

Sid, 
223 

22g 

225 

159 

226 

195 

22g 

164 

T- 

Tamerlan eller Timur + - 

Tortenssnn, Anders, Kongl. Råd och Gouvei- 

nor 
♦ ♦ ♦ 

“Totila, Göthernas Konung . 

Turkar, a:ne okande * , 

92 

22? 

173 

»PÄ 

u. 

VUäislans IIj Konung tf Ungern och Böhmen 



Sii 

Iffadislatts IV Sigismund, Konung af Pohlen 148 

Ulricy Hertig till Mecklenburg . , 20I 

XJlrky Hertig till Wiirtembcrg . . 19$ 

Ulrica Eleonora, Drottning af Sverig^ K. 

Carl XT:s gemål . 96. i;>. 183* 220 

Clirka Eleonorn9 Drottning af Sverige, K. Fre* 

dric Iss gemål . ♦ 95. 175, 22© 

v. 

Victor Amdeut II, Konung ef Sardinien 155. 2ä$ 

Voigt, Joh. Henric, A (honom , .7© 

w. 
Wachtmeister9 Axel, Kon g!. Rad ; - 

Wachtmeister, Hnns, Kongh R. och Genera!. 

Amiral .... 

Wnllenstedt, Lars9 Kongh R. och President 

Wilhelm III, Konung af England 

Wilhelm IV9 kallad den V ise> Landtgrefve 

till Hessen-Cassel T 

Wilhelm IV, Hertig till Bejern 

227 

229 

152 

2I§ 

193 

}Vilfiehn9 Hertig till Jiilich, Cleve och Bergen 144» 205 



Sid. 
Wilhelm, Hertig t ill Julidi, Cleve och Bergen 218 

Wilhelm, Prins af Preussen . é 136 

Wilhelm Ludvig, Hertig till Wiirfemberg . .146 

Wilhelmina Dorothea Charlotta, Drottning af 

England, K. Georg II:s gemål é. 

Wilhelmina, Prinsessa af Danmark . - 123 

Wolfgan^ Phaltzgrefve till ZweybrQcken . 197 

Wrängel., Diedr. Julius, Kongl. Råd . 229 

Wrede, Fabian, Kongl. Råd och President . 228 

z. 

Zedena, Hertiginna af Saehsen . . .201 

S k i 11 e r i e r. 

\t En grand Couvjert i Wien, i Kejsar Carl 

VI:s tid .... 14S 

2. Drottning Hedvig Eleonoras kröning . 131 



SicJé 

Batalj-Stycke (af E h r e n s t r a hf) , fore- 

fldllande en del af slaget vid Lund d. 4 

Dec. 1676 é . • ig* 

4. 6. Fnmjlje-ftycken (af E h re n st r a h i) , 

af hvilka s:ne foreftalla Konung Carl XI 

med sin Kongl. famille, och den 3*.dje 

Stamhttset for Kongl. Svenfka atten i 

nndro och tredje led tillhaka från K. 

Adolph Fredric « • i8c* iS1 

Rummen. 

Nedre V d ningen. 

N:o 102. Nedre Förmaket 4 i 6x 

N:o 

c**. 
O

 
M

 Nedre Rundeln • • 77 
N:o »04, Hofmaftailnnans Saengkammare 9* 
M:o 105. 

) * 1 . 100 

N:o 1Ö6 ) Små-Rum • • • 10 3 

N:o 107. > . * . 110 



Nio ijl?. Nedre Matsalen „ 

N:o ii 6.1 Hertigens ) 

N:o 117.. och * Rum . 

No t21*S Hertiginnans i * 

N;o 12 .) 
*T ^ ^ £ Kronprinsens rum 

Öfre Fåningent 

N;o 6%* DrabantSalen 

N:o 69* Audiensnummet 

N:o 70 Konungens Sängkammare 

N:o 70 % Mellan ruin . 

Ni * 71, Consetlnummet 

N:o 79* Garderob v . 

Nio Formak 

N:o 83* Ölre Matsalen 

N:o 9a-, Galleriet 

NJ > 90. Passage-rum - 

N?o 91. Runda Salen f ; 

N;o 9% Kidsrurmnet 

Sid, 

• 115 

. 129 

• 133 

. 134 

• *37 

• 139 

♦ X4i 

• 148 

► 164 

• 175 
. 180 

* 183 

• 183 

• 133 

♦ 205 

* 219 

♦ 222 

* 229 



♦ rt r. t 
30-27 

38 - 8 
47 - 15 
51 - 30 
74-13 
78 * i5 
c a - 7 
9s - 7 
98 * 30 

101 - 18 

107 - 12 
128 - 17 
— - 19 
136 - 5 
140 - 9 

145 - 17 
149 - 26 

153 - 5 

176 - 6 

177 * J7 

179 - - 3 
51g * 

Mk sb Ji4 
_ linrdf 
_ en 

_ sig 
_ 

— Ferdinand Ttt* 
— i sjtuide U di 
— dod 1671* 
— Fred 1 i c !d 
_ och hon fét 

c!’Alencon lås* 

st ar: i?o år 
hvart 

— fln 
— eig 
— * 5 # 
_- Ferdinand II, 
— i f m re led 
— dod 16]i, 
— Pred ric I. 
— hon och lat 
._ Elisabeth, 

Elisabeth d’A 1 c n ^ o \\ 
— beiofiade, läs: berrfvade * 

— Fi ed ric I II:s lås: Fed ?c III 
— 114) hor till radin 21, efter (sesid* 
— 1642 lås: 1742 
— Hott» läs: Gott. 

_ farbroder lås: farfader 
— vJ nfr sid, 1 f.) ia t J.it fr sid TT7„^ 
— Denne Wiiheln s lås: Denne Wi1* 

he!?n 
— lat han läs: lat hori 
— Vitui hets-, Historie* och Ar.fi,* 

qu itets-Akademien, låsi Vitter., 
hets-Akademien 

— botrer lås; dotter 
— Ferdinand VI lås: Ferdinand IV 
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